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На будьте байдужими: 
житомирянин потребує 
вашої допомоги

Житомирянину  
Миколі Романюку  
потрібна термінова 
операція на серці.

До редакції «20 хвилин» звер-
нувся Микола Романюк із про-
ханням допомогти в зборі коштів 
для проведення операції – про-
тезування аортального клапану. 

Чоловік народився у 1965 
році, працює охоронцем водно-
веслувальної бази КДЮСШ ФСТ 
«Спартак», інвалід ІІІ групи.

Микола Миколайович отри-
мав консультативний висновок 
№5786 від Національного інсти-
туту серцево-судинної хірургії ім. 
М. М. Амосова НАМН України 
з рекомендацією протезування 
аортального клапану в умовах 
стаціонару.

Для проведення операції по-
трібні великі кошти – близько 
200 тис. грн з урахуванням ре-
абілітації.

Микола Романюк звертається 
до небайдужих людей із прохан-
ням надати посильну допомогу і 
буде безмежно вдячний кожному, 
хто зголоситься допомогти.

Карта ПриватБанку: 5168 
7574 2995 6115 на ім’я Романюка 
Миколи Миколайовича.

За тиждень на 
Житомирщині виявлено 
6 769 нових випадків 
захворювання на 
COVID-19

З 20 по 26 жовтня в 
Україні було зафіксова-
но 142 886 нових випад-
ків COVID-19. Зокрема 
на Житомирщині –  
6 769.

Зауважимо, що показник 
захворюваності по Україні 
та на Житомирщині стрімко 
зростає.

20 жовтня показник захворів-
ших на COVID-19 на Житомир-
щині становив 640 осіб. 21 жовтня 
цифра була більшою – 1 562 люди-
ни, наступного дня було виявлено 
1 144 захворівших на COVID-19. 23 
жовтня кількість захворівших ста-
новила 1 145 випадків, 24 жовтня 
хворих було 950 осіб. 25 жовтня 
виявили 1 042 випадки, 26 жовтня 
захворіло 286 особ.

Нині на Житомирщині зареє-
стровано 2 286 летальних випадків 
смертності від COVID-19, за період 
з 20 по 26 жовтня померли 115 осіб, 
хворих на COVID-19.

Нагадуємо, що на території 
Житомирської області продо-

вжено карантин до 31 грудня 2021 
року.

Пам’ятайте! За порушення 
норм, спрямованих на запо-
бігання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністративну 
та посилено кримінальну від-
повідальність! 

Аби уникнути за-
хворювання на коро-
навірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте 
профілактичних захо-
дів та дотримуйтеся 
основних правил: 

 – ретельно мийте та 
дезінфікуйте руки;

– носіть захисну мас-
ку в громадських 
місцях;

– уникайте великого 
скупчення людей та 
дотримуйтеся соці-
альної дистанції.

На Житомирщині перевірили харчоблоки:  
у 5% працівників – стафілокок

Анна Сергієнко

Раптова перевірка 65 
харчоблоків закладів 
освіти області показа-
ла, що майже 5% їхніх 
працівників є носіями 
стафілококу. Про це по-
відомили у МОЗ. 

«11 жовтня регіональні центри 
контролю та профілактики хвороб 
МОЗ України розпочали раптові 
перевірки працівників харчоблоків 
у закладах освіти на носійство зо-
лотистого стафілокока. 

За 8 днів перевірок (станом на 
19 жовтня) загалом обстежено 9117 
осіб. Раптові перевірки відбулися у 
3002 закладах. За результатами 
обстежень, 940 осіб (10%) мають 
позитивний результат тесту на 
носійство стафілококу. 

Як зазначають у МОЗ, пере-
вірки здійснюються на виконання 
постанови головного державного 
санітарного лікаря України від 
07.10.2021 № 15 «Щодо організа-
ції проведення позачергових об-
стежень працівників харчоблоків 
закладів освіти, дитячих закла-
дів оздоровлення та відпочинку, 
дитячих будинків-інтернатів у 
зв’язку з погіршенням епідемічної 
ситуації». Перевірки здійснюють 
державні установи – центри контр-
олю та профілактики хвороб МОЗ 
України та ДУ «Житомирський 
обласний лабораторний центр 
МОЗ України».

Що стосується Житомирщини, то на 19 жовтня було обстежено 206 осіб. За 
результатами обстежень, 10 осіб мають позитивний результат тесту на носійство 
стафілококу. Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час ліку-
вання й до повного одужання. Ще 71 результат дослідження очікується. Раптові 
перевірки відбулися у 65 закладах», – йдеться у повідомленні. 
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Житомир відвідав Жан Беленюк – 
олімпійський чемпіон та народний депутат  
від партії «Слуга Народу»

Візит відбувся на 
запрошення народ-
ного депутата, голови 
Житомирської облас-
ної організації партії 
«Слуга Народу» Арсенія 
Пушкаренка.

Народні обранці разом із 
головою облради Володими-
ром Федоренком відвідали 
обласний дитячий чемпіонат 
із греко-римської боротьби та 
оглянули приміщення спор-
тшколи «Авангард», рекон-
струйоване в межах програми 
«Велике будівництво».

Жан Беленюк відзначив, 
що приїхав підтримати юних 
спортсменів – учасників облас-
них змагань. Адже він, як ніхто 
інший, розуміє, наскільки це для 
них важливо.

«Пам’ятаю себе 9-річним. 
Саме в цьому віці я почав займа-
тися греко-римською боротьбою, 
їздив на подібні турніри. Розумію, 
наскільки це серйозний етап для 
становлення вас як майбутніх 
борців, які будуть прославляти 
нашу державу на міжнародному 
рівні», – поділився Жан Беленюк 
спогадами під час церемонії від-
криття спортивного турніру.

Юні спортсмени кажуть – 
щасливі від того, що вдалося по-
знайомитися з таким видатним 
спортсменом. Діти мали змогу 
поспілкуватися з чемпіоном, 
попросити у нього професійні 
поради, поділитися власними 
досягненнями. Зізнаються, що 
така зустріч надихає та мотивує.

«Це дуже класний борець, 
і я з дитинства дивився за його 
кар’єрою. Він мені дуже подоба-
ється. Хотілося б взяти призове 

місце. Якщо б не він, не сильно 
хотілося б тут боротися», – каже 
учасник змагань Ілля.

Голова Житомирської облра-
ди Володимир Федоренко наго-
лошує, що приїзд Жана Беле-

нюка у Житомир – значна подія 
для жителів не лише міста, а й 
усієї області. «Для цих маленьких 
спортсменів приїзд олімпійського 
чемпіона запам’ятається не все 
життя. Вони будуть на нього 
рівнятися. Вони будуть мріяти, 
щоб досягти найвищу нагороду у 
спортивній кар’єрі — олімпійську 
медаль», – говорить Володимир 
Федоренко.

Народний депутат України 
Жан Беленюк зазначив, що за 
останні два роки держава значно 
більше уваги приділяє спортив-
ній сфері. 

«Цього року у нас був рекорд-
ний бюджет – понад 7,5 мільярдів 
гривень на розвиток спорту. На 
наступний рік у Держбюджеті 
закладено (і я сподіваюся, що буде 
підтримано) таку ж суму. Для 
того, щоб на належному рівні 
були всі програми: підготовка на-
ших олімпійців до зимової Олім-
піади, підтримка спортсменів, 
тренувальні збори, розбудова 
спортивної інфраструктури», 
– підкреслює він.

Розвиток спортивної інфра-
структури – один із пріоритетів 
команди партії «Слуга Наро-
ду». Наприклад реконструкція 
спортивної школи «Авангард» у 
Житомирі, яку оглянули народні 
обранці, здійснена у межах про-
грами Президента Володимира 
Зеленського «Велике будівни-
цтво». 

А всього в Житомирській 
області за минулі два роки 
було побудовано або рекон-
струйовано 5 масштабних 
спортивних об’єктів. Триває 
реконструкція ще 4 об’єктів. 
Зокрема, в процесі рекон-
струкції 2 басейни: ДЮСШ 
«Авангард» (Житомир) і пла-
вальний басейн (Бердичів). 
Практично «з нуля» будують-
ся 2 стадіони: «Колос» в Олев-
ську та «Юність» в Овручі.

«За останні два роки бюджет-
не фінансування спортивної сфери 
збільшилося фактично вдвічі. І це 
велика заслуга, зокрема і Жана. 
Адже він – перший заступник про-
фільного комітету та активно 
лобіює потреби спортивної сфери. 
Своїм прикладом показує і владі, і 
всім українцям, що спортом по-
трібно займатися», – підкреслив 
Арсеній Пушкаренко.

У межах програми «Велике 
будівництво» по всій країні ре-
конструюють існуючі та будують 
нові спортивні об’єкти.

«Мова йде про стадіони, басей-
ни, спортивні комплекси, як-от 
«Авангард» у Житомирі чи «Дина-
мо» в Радомишлі. За минулий рік в 
Україні було здано в експлуатацію 
понад 100 подібних об’єктів», – 
підкреслив народний депутат, 
фракція «Слуга Народу», Арсеній 
Пушкаренко.

Іван Юр’єв

Жан Беленюк на церемонії 
відкриття обласного 

юнацького турніру з греко-
римської боротьби

 Арсеній Пушкаренко: розвиток спорту та спортивної інфраструктури  
серед пріоритетів команди «Слуги Народу»

Юні спортсмени в захваті від спілкування з олімпійським чемпіоном
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Знову провалля на Великій 
Бердичівській – прорвало колектор

Руслан Мороз

У неділю, 24 жовтня 
2021 року, близько 19:30 
на перехресті вулиць 
Гагаріна і Великої Бер-
дичівської обвалився 
асфальт, внаслідок чого 
маршрутний автобус 
ліг на дно, а колесо 
опинилося в ямі. 

Як з’ясувалося, це черговий 
прорив каналізаційного колек-
тору, який постійно руйнується 
на одному і тому ж місці.

Картина, яку спостерігали 
містяни зранку у понеділок, 
мала вигляд дуже романтич-
ного явища: нібито долина 
гейзерів з'явилася у Житоми-
рі. Прорвало основну каналі-
заційну мережу, яка веде до 
очисних споруд. Розміри аварії 
вражають. Завглибшки десь до 
півтора метра, вздовж дороги 
– метрів п'ять та з три метри 
завширшки. Відчувається жах-
ливий сморід.

З самого ранку у понеді-
лок на місці події перебували 
представники міської влади, 
які наголосили, що всі питання 
до пана Нікітіна, тобто до КП 
«Житомирводоканал», який об-
слуговує каналізаційні мережі 
Житомира.

Жителі міста, які давно жи-
вуть у Житомирі, стверджують, 
що на цьому місці проблема існує 
років з п'ятдесят, з тих пір, коли 
востаннє робили ремонт каналі-

заційної мережі. Саме тоді поряд 
проклали зливову каналізацію. 
Після кожного дощу з'являлася 
величезна яма, яку оперативно 
засипали щебенем та укладали 
новий асфальт. Цього вистачало 
до наступної зливи.

Однак цього разу провалля 
з'явилося з незрозумілих причин, 
адже дощу давно не було. Сама 
каналізаційна мережа, яку можна 
побачити, зламана та перебуває в 
аварійному стані.

Телеграм-канал «Факти Жито-
мира» отримав коментар від КП 
«Житомирводоканал», в якому 
йдеться: «Основна причина руй-
нації – це газова (мікробіологічна) 
корозія, яка призводить до зно-
шення верхівки труби».

«Цей колектор збудовано у 
80-х роках із залізобетону, тер-
мін експлуатації якого становить 
20-25 років. Ці мережі вже давно 
відпрацювали своє, вони мо-
рально та фізично застарілі, але 

практично 30 років незалежності 
України Житомирводоканал не за-
ймався капітальними ремонтами 
цих мереж та вдається до заміни 
пари метрів лише тоді, коли тра-
пляються аварії та руйнування, 
аналогічні нинішній ситуації. Те 
саме щороку чи двічі на рік від-
бувається з колектором по вулиці 
Східній», – додали представники 
КП «Житомирводоканал».

З самого ранку понеділка 
працівники комунального під-
приємства розпочали роботи з 
ліквідації наслідків аварії.

Варто додати, що тільки ми-
нулого року цю ділянку було 
капітально відремонтовано ПП 
«Автомагістраль», яка здійсню-
вала ремонт кількох основних 
транспортних магістралей у на-
шому місті.

Стосовно аварійного прориву 
каналізаційної мережи, то для 
Житомира ще вже звичне явище, 
адже аварії на водогонах та кана-
лізаційних мережах трапляють-
ся по декілька разів на тиждень. 
У серпні та вересні неодноразові 
аварійні скиди неочищених ка-
налізаційних стоків призвели 
до загибелі екосистеми у річці 
Тетерів.

Робоча група громадської ради провела виїзне 
засідання для вивчення стану екології в районі

Руслан Мороз

Представники громадськос-
ті відвідали с. Озерне з метою 
вивчення проблеми очищен-
ня стоків та стану екології в 
районі.

У середу, 20 жовтня 2021 року, відбулося 
виїзне засідання робочої групи комісії з еко-
логії громадської ради при Житомирській 
районній державній адміністрації на чолі 
із заступником голови громадської ради 
Миколою Приставським.

До громадської ради при Житомир-
ській РДА звернулися жителі с. Озерне 
з проханням допомогти вирішити пи-
тання щодо реконструкції очисних 
споруд у селищі. 

Проблема з’явилася не зненацька, пи-
тання постало після передачі майнового 
комплексу від Міністерства оборони Укра-
їни до місцевої громади. Але за законом, 
який був чинним на той час, передача майна 
не обов’язково вимагала також передачі 
земельної ділянки під спорудами. І на сьо-
годні виявилася парадоксальна ситуація, 
коли майовий комплекс очисних споруд 
належить до комунального підприємства 
с. Озерне, а земельна ділянка, на якій він 

розташований, залишилася у веденні Мі-
ністерства обороні України. 

Нині у селищі живе близько п’яти тисяч 
жителів. До того ж очисними спорудами 
користуються військові частини с. Озерного, 
які сплачують за надані послуги. Остання 
реконструкція споруд проводилася ще у 
1983 році, тобто майже сорок років вони 
працюють без будь-якого значного ремонту. 
На момент передачі очисних споруд від 
Міністерства оборони до місцевої громади 
деякі будівлі були справжніми руїнами. 
Нині будівлі на території ділянки очисних 
споруд відремонтовано, але вони не справ-
ляються з очисткою існуючих об’ємів стоків. 
Споруди вже морально та фізично застарілі.

На сьогодні об’єми стічних вод, які під-
даються очищенню, складають приблизно 
від 25 до 49 тисяч кубічних метрів за місяць 

залежно від пори року. Отже, пікова потуж-
ність нових споруд повинна забезпечувати 
переробку зазначених об’ємів стоків.

Цього року Новогуйвинською ОТГ 
було оголошено тендер на виготов-
лення проєктної документації з бу-
дівництва нових очисних споруд. Але 
після того, як конкурс виграла фірма, 
яка задовольнила керівництво ОТГ за 
вказаними технічними параметрами, 
договір не було укладено. 

На розробку проєктної докумен-
тації було виділено близько одного 
мільйона гривень, а також ще сімдесят 
мільйонів потрібно було витратити 
на саме будівництво нових очисних 
споруд. Зазначена сума фактично є непід-
йомною для місцевого бюджету.

Під час виїзного засідання робочої групи 
представники громадської ради при Жито-
мирській районній державній адміністрації 
ознайомилися з роботою очисних споруд в 
с. Озерному. Начальник ділянки очисних 
споруд каналізації Віктор Гостічко докладно 
розповів про існуючий процес очищення 
стічних вод та про проблеми із застарілим 
обладнанням. Разом з представниками ГР 
участь у роботі комісії взяв депутат Но-
вогуйвинської селищної  ради Олександр 
Ловинюк. 

Члени робочої групи відібрали проби 
води з річки після витоку з ділянки очи-
щення для лабораторного аналізу її якості.

Заступник голови громадської ради 
Микола Приставський під час засідання 
виїзного засідання робочої групи наголо-
сив про необхідність негайного вирішення 
проблеми: «Дійсно, члени робочої групи 
переконалися в тому, що кричуща про-
блема з очищення каналізаційних стоків в 
с. Озерне повинна бути вирішена якомога 
швидше. На комунальному підприємстві 
використовуються морально застарілі тех-
нології, які не можуть нині забезпечити 
екологічну безпеку в річках Житомирського 
району. Взагалі у громадської ради при 
ЖРДА викликає велику стурбованість пер-
манентна невирішеність проблем місцевих 
водоканалів у селищах Житомирського 
району. Громадська рада обов’язково буде 
долучатися до вивчення цієї проблеми та 
до знаходження шляхів її вирішення».

Члени громадської ради прийняли 
рішення звернутися до Новгуйвинської 
селищної ради з рекомендацією ого-
лосити повторний конкурс на виго-
товлення проєктної документації з 
будівництва нових очисних споруд у 
с. Озерному. Також було рекомендовано 
Новогуйвинській селищній раді звернутися 
до депутатського корпусу Житомирської 
районної ради, Житомирської обласної 
ради та до Кабінету Міністрів України з 
метою сприяння знаходженн. додаткових 
джерел фінансування робіт з будівництва 
нових очисних споруд у с. Озерне. 



5 Середа, 27 жовтня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Підготовка до сесії: у Житомирській обласній 
раді тривають засідання профільних комісій

Руслан Мороз

У Житомирській 
обласній раді 26 жов-
тня 2021 року відбулося 
засідання профільних 
комісій з підготовки до 
проведення шостої сесії 
восьмого скликання, 
яку призначено на 4 
листопада 2021 року.

Основним питанням, яке 
обговорювали майже всі депу-
тати, стала конфліктна ситуація 
з АП «Житомиргаз». 

Нагадуємо, що в понеділок 
нібито відбулося громадське об-
говорення з питання підвищення 
тарифів. Але у депутатів було дуже 
багато запитань до методології 
проведення вказаних слухань. Під 
час конфлікту у приміщенні АП 
«Житомиргаз» його керівництво 
на відеокамери журналістів по-
відомило про те, що Житомирську 
обласну раду було повідомлено 
про проведення громадського 
обговорення. Але під час засі-
дання постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку 
регіону, інвестиційної діяльності, 
середнього і малого бізнесу, бу-
дівництва, транспорту та зв’язку 
ЖОР голова ради наголосив, що 
не отримував згаданого повідо-
млення. 

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
розвитку регіону, інвестиційної ді-
яльності, середнього і малого біз-
несу, будівництва, транспорту та 
зв’язку ЖОР Віталій Сорока, який 
проводив засідання, зазначив, що 
події, які відбулися біля будівлі 
Житомиргазу, повинні бути ре-
тельно розглянуті депутатським 
корпусом, адже неприпустимо 
після підписання відповідного 
меморандуму про непідвищення 
тарифів все ж однобічно Жито-
миргазом наполягати на їхньому 
зростанні.

На засіданні депутатської 
комісії, крім її членів, були при-
сутні представники громадськості 
Житомирщини та керівництво 
АП «Житомиргаз». Це говорить 
про неабиякий резонанс, який 
викликали події під час так звано-
го громадського обговорення. За 
повідомленням депутатів, також 
всупереч діючому законодавству 
вони не були допущені до про-
ведення слухань. Представники 
Житомиргазу також не змогли 
надати протокол обговорення.

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
розвитку регіону, інвестиційної 
діяльності, середнього і малого 
бізнесу, будівництва, транспорту 
та зв’язку Віталій Сорока наголо-
сив, що при підвищенні тарифів 
на розподіл з 1,68 грн до 5 грн, як 
пропонує зараз компанія, біль-
шість населення не зможе вза-
галі сплачувати за комунальні 
послуги. 

Голова облради Володимир 
Федоренко на початку засідання 
нагадав про те, що було підписа-
но меморандум про непідняття 
ціни на комунальні послуги для 
населення.

«Це може призвести до вкрай 
негативного становища на-
ших людей, які гіпотетично 
не зможуть платити, і непо-

сильний підйом для жителів 
Житомирщини. Нашим уря-
дом та мерами міст підписаний 
меморандум про те, що на цей 
опалювальний сезон ціни для 
населення не будуть підняті», 
– зазначив Федоренко.

Керівник Житомиргазу заува-
жив, що вони лише пропонують 
ціну на газ для населення, а за-
тверджує Національна комісія, 
що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). 
Громадськість наголошувала 
на тому, щоб її звернення, яке 
вона принесла напередодні до 
Житомиргазу, було включене до 
протоколу засідання 25 жовтня 
та розглянуте комісією НКРЕКП. 
Після півторагодинної суперечки 
представники Житомиргазу пого-
дилися передати комісії звернен-
ня громадян. Житомирська ОДА 
вирішила направити звернення 
до прем’єр-міністра України в 
зв’язку із ситуацією, що склалась.

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
розвитку Віталій Сорока наголо-
сив: «Після суперечок та жвавого 
обговорювання керівник підпри-
ємства висловив бажання йти на 
діалог і сказав, що готовий зняти 
соціальну напругу в законний 
спосіб. Домовились, що Жито-

миргаз долучить надані сьогодні 
та вчора пропозиції громадськос-
ті до протоколу слухань. Цей про-
токол буде обов'язково оприлюд-
нено на сайті обласної ради

Ми, як депутати, будемо звер-
татися до керівних органів дер-
жави, аби не допустити ганебної 
ситуації з підвищення тирифу. 
На черговій сесії ми проголосу-
ємо звернення щодо діяльності 
монополіста та донесемо думку 
громади».

Крім цього питання, під 
час засідання комісії були 
обговорені інші важливі пи-
тання: про внесення змін до 
обласного бюджету Житомир-
ської області на 2021 рік, про 
звернення кількох рад щодо 
проведення аварійних або 
капітальних ремонтних робіт 
автодоріг.

Згідно із затвердженим пере-
ліком проведення робіт запла-
новано на 32 об’єктах загальною 
протяжністю 119,3 км, з яких: 23 
об’єкти (117,4 км) реконструкції 
та капітального ремонту доріг 
загального користування місце-
вого значення та вулиць і доріг 
у населених пунктах, 1 об’єкт 
(1,54 км) поточного середнього 
та 8 об’єктів (314 п.м.) – штучні 
споруди.

Станом на 27.09.2021 року 
обсяг асигнувань, спрямованих 
до обласного бюджету, складає 
941,859 млн грн, а касові видатки 
становлять 690,160 млн грн. 

Було розглянуто питання 
щодо отримання Черняхівською 
селищною радою шкільних ав-
тобусів. Також обговорювалося 
питання про обласну Програму 
підвищення безпеки дорожньо-
го руху в Житомирській облас-
ті на 2021-2023 роки. Додатково 
було переглянуто презентацію 
оновленого геопорталу містобу-
дівного кадастру Житомирської 
області.

Під час засідання було по-
відомлено, що за 12 місяців 
2020 року на вулично-дорожній 
мережі Житомирської області 
зареєстровано 3955 дорожньо-
транспортних пригод, що до-
рівнює аналогічному періоду 
2019 року – 3953 пригоди. З по-
чатку року загинуло у ДТП 157 
осіб, що на 16% менше, ніж за 
аналогічний період минулого 
року. Тож основним завданням 
Програми підвищення безпеки 
дорожнього руху в Житомир-
ській області на 2021-2023 роки є 
забезпечення підвищення рівня 
безпечності доріг та дорожньої 
інфраструктури на вулицях та 
дорогах комунальної власності, 
зменшення травматизму.

Під час засідання розгляну-
ли питання щодо забезпечення 
лікарень області системами кис-
невого постачання. На сьогодні 
у вкрай важких умовах проти-
епідеміологічних заходів під час 
епідемії COVID-19 забезпечення 
всім необхідним медичних за-
кладів з метою їхнього нормаль-
ного функціювання рятує життя 
жителів області. Це важливий 
крок до перемоги у боротьбі з 
епідемією.

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
розвитку регіону ЖОР Віталій 
Сорока наголосив, що комісія 
розглянула всі запропоновані 
питання та плідно працювала 
під час засідання. 
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• Залишила напризволяще 
понад 200 соснових колод, 
на які накладено арешт – 
слідчій поліції повідомлено 
про підозру.

Злочин викрито Управлін-
ням СБ України області спільно 
із прокуратурою області.

Слідча територіального 
відділення поліції, якій було 
ввірено арештоване судом 
майно, а саме 207 соснових і 
вільхових колод, об’ємом май-
же 18 м3 і загальною вартістю 
понад 60 тис. грн, які були 
визнані речовим доказом у 
кримінальному провадженні, 
не оформила відповідних до-
кументів про передачу майна 
на відповідальне зберігання. 
Унаслідок цього значний об’єм 
деревини було втрачено. 

Нині вирішується питання 
щодо обрання запобіжного 
заходу та відсторонення під-
озрюваної від посади.

• Правоохоронці наполяга-
ють на триманні під вартою 
двох осіб, підозрюваних у 
збуті фальшивих доларів 
США.

Викрито ділків Управлінням 
СБ України в області спільно 
з прокуратурою та слідчими 
поліції.

Житомирською обласною 
прокуратурою подано до суду 
апеляційні скарги на ухвали 
Корольовського районно-
го суду міста Житомира від 
13.10.2021 про застосування 
запобіжних заходів у виді 
цілодобового домашнього 
арешту двом підозрюваним 
у зберіганні, придбанні, пере-
везенні з метою збуту та збуті 
підробленої іноземної валюти.

З огляду на тяжкість скоє-
ного злочину, а також можли-
вого впливу фігурантів справи 
на свідків, прокуратура напо-
лягає на обранні суворіших за-
побіжних заходів – поміщенні 
обох осіб під варту.

Як повідомлялося раніше, 
житель Київської області та 
житель Житомирського райо-
ну, за змовою, тривалий час 
займалися придбанням фаль-
шивої іноземної валюти, яку 
продавали за пів ціни іншим 
клієнтам.    

Правоохоронцями задоку-
ментовано декілька фактів збу-
ту ними підроблених доларів 
США, а 11.10.2021 їх затримано 
у Києві із 2000 фальшивих до-
ларів США.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Де менше вакцинованих – там більше 
смертей: чому житомирянам варто 
провакцинуватися

Марія Кравчук

Смертність від 
COVID-19 є найвищою 
у країнах з низьким 
рівнем вакцинації, свід-
чить аналіз статистики 
по Європі. Кількість 
смертей подекуди у 
десятки разів вища там, 
де не хочуть робити 
щеплення.

20 жовтня в Україні зробили 
рекордну кількість щеплень проти 
коронавірусу за добу – понад 250 
тисяч людей провакцинувалися. 
У Житомирі через обмеження, 
які розпочинаються з 26 жовтня, 
бажаючих зробити вакцину також 
побільшало. У центрах вакцинації 
утворюються черги, тому довелось 
відкривати ще один центр на базі 
спортивного залу ЗОШ № 6.

Та ми досі лідируємо у Євро-
пі за рівнем захворюваності на 
COVID-19 та смертності і маємо 
низькі рейтинги вакцинації поміж 
населення. Ситуація із захворю-
ваністю погіршується – до «чер-
воної» зони вже перенесли вісім 
областей через високий рівень за-
раження на COVID-19. Не секрет, 
що Житомирщина наступна в 
цьому списку. Студентів Жито-
мирської політехніки перевели на 
дистанційне навчання, очевидно, 
це чекає й решту ВНЗ Житомира 
– це лише питання часу.

Одночасно посилюються 
«ковідні» обмеження для не-
вакцинованих, які запрова-
джує уряд:

• Без сертифікату вакцинації 
або негативного тесту на корона-
вірус – пасажирів не пускають до 
потягів та іншого міжрегіонально-
го транспорту.

• Вакцинованими мають бути 
представники певних професій 
(освітяни, посадовці органів цен-
тральної виконавчої влади) – за 
умови, що вони працюють не 
дистанційно. Перелік фахівців, 
які мають вакцинуватися, роз-
ширять, додавши туди, зокрема, 
працівників держпідприємств та 
об'єктів критичної інфраструк-
тури. 

• На дистанційне навчання 
відправили переважну більшість 
українських шкіл та вищих на-
вчальних закладів: винятки 
роблять там, де вакцинований 
майже весь персонал шкіл. Втім, 
зараз в частині українських шкіл 
тривають канікули, подовжені 
через пік пандемії, повідомляє 

Міносвіти. РНБО рекомендує ка-
нікули для всіх, окрім молодших 
класів.

• Відвідувачі ресторанів, го-
телів, непродовольчих ринків, 
закладів культури, спорту та ще 
низки об'єктів сфери послуг по-
винні мати тест або документ про 
вакцинацію, так само, як і їхній 
персонал, або ж закритися на 
карантин. Ця вимога стосується 
регіонів, де оголосили найвищий, 
«червоний», рівень епіднебезпе-
ки.

Попри те, що все більше людей 
хворіють на коронавірус, 56% укра-
їнців не планують вакцинуватися. 
Такі результати опитування фонду 
«Демократичні ініціативи», про-
веденого у вересні. Серед причин 
– страх побічних ефектів, непере-
віреності вакцини та недовіра до 
уряду.

Із подальшим перебігом пан-
демії дедалі виразнішим стає 
взаємозв'язок між кампанією 
вакцинації та смертністю від 
COVID-19. Аналіз статистичних 
даних країн Європи дає доволі 
чітку картину: де менше вакци-
нованих – там більше смертей.

Найвищий у Європейському 
Союзі рівень вакцинації в Ірландії 
(92% населення двома дозами) і у 
Португалії (91%). Кількість смер-
тей у Португалії за останні два 
тижні становила 9 випадків на 
сто тисяч населення, а в Ірландії 
– 14. При тому, що в Ірландії нині 
один із найсильніших сплесків 
заражень у Європі (372 випадки 
на сто тисяч населення за 14 днів), 
смертність тут значно нижча, ніж 
у країнах з переважно невакцино-
ваним населенням.

Приклад для усієї України
Та що там далеко йти, в Україні 

є чудовий приклад – маленьке ку-
рортне місто Моршин на Львівщи-
ні, де вакцинувалися близько 80% 
людей, і там кілька місяців не було 
жодного хворого на COVID-19, а 
нині трапляються лише пооди-
нокі випадки з легким перебігом 
хвороби.

Серед ключових факторів успі-
ху такої кампанії стала прозора 
комунікація з жителями міста, 
тісна співпраця з медичною спіль-
нотою та ініціативність місцевої 
влади. Аналізуємо досвід Мор-
шина, який показує: активність і 
взаємодія всіх ланок дозволяють 
боротися з дезінформацією про 
щеплення та підвищити рівень 
вакцинації.

Пілотний проєкт з масової 
вакцинації в Моршині запустили 
в середині квітня – для України 
це був новий формат вакцинації, 
оскільки тоді в країні діяв другий 
етап вакцинації, коли щеплення 
могли отримати медпрацівники, 
вчителі та працівники соціальних 
служб. Натомість у Моршині свою 
дозу вакцини міг отримати кожен 
охочий.

Проєкт ініціювала міська вла-
да Моршина, пізніше його під-
тримало Міністерство охорони 
здоров’я. У Центрі громадського 
здоров’я прорахували всі потреби 
та потужності, щоб вийти на рі-
вень 70% вакцинованого дорослого 
населення за місяць кампанії.

На початку проєкту на міс-
ці зіткнулися з високим рівнем 
недовіри до вакцинації – хоча 
провакцинувати 70% населення 
розраховували за місяць, втілити 

ці плани вдалося за два місяці. 
Та навіть попри це результати ви-
явилися успішними.

У результаті масової вакци-
нації протягом двох місяців – з 
середини червня до середини 
серпня – у Моршині не зафіксу-
вали жодного нового хворого на 
коронавірус. Далі захворюваність 
відновилася, однак це очікувано 
на тлі зростання захворюваності в 
Україні, це були поодинокі випад-
ки, оскільки хворіють переважно 
невакциновані люди.

Темпи вакцинації у 
Житомирі пришвидшуються

Станом на 25 жовтня у Жи-
томирі щеплення від COVID-19 
зробили 122 тис. 428 осіб, а це – 
58% дорослого населення міста. 
Першу дозу отримали  68 тис. 880 
осіб – 32% дорослого населення, 
повну імунізацію пройшли 53 
тис. 548 осіб – 26% дорослого на-
селення.

«З 9 вересня 2021 розпочато мо-
ніторинг кількості вакцинованих 
серед госпіталізованих. За цей пе-
ріод всього із 895 госпіталізованих в 
стаціонари лікарні № 1  та лікарні 
№ 2 – 78 чол. вакцинованих однією 
або двома дозами (8,7%), – повідо-
мляють в управлінні охорони 
здоров’я міської ради.

Станом на 22 жовтня у лікар-
нях м. Житомира перебувало на 
лікуванні 374 хворих, з них 33 
щеплених від COVID (однією або 
двома дозами) – трохи більше, ніж  
8%. На амбулаторному лікуванні 
перебувало 3 тис. 185 хворих, з них 
щеплених від COVID-19 – 200 осіб 
– трохи більше, ніж 6%.
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Петро Авраменко: Буктрейлер – це відео, 
яке зацікавлює прочитати книгу!

Руслан Мороз, Олександра Сич

У Житомирі знімають уні-
кальне відео – буктрейлери, 
які закликають глядача про-
читати книгу.

Житомирський актор та режисер Петро 
Авраменко зміг за короткий час створити 
свій власний стиль у роботі режисера, який 
навіть отримав власну назву – «Метафо-
ричний театр Петра Авраменка». Багато 
вітчизняних та закордонних критиків із 
захопленням коментують нові вистави саме 
житомирського режисера. Крім популяр-
ності і визнання у сценічній театральній 
сфері, Петро Авраменко працює і в орга-
нізації масових заходів, де вдало створює 
вуличні дійства та перфоманси. Майже всі 
великі події у місті режисує саме він. 

Окрім постановок вистав у Житомир-
ському академічному музично-драматично-
му театрі ім. Івана Кочерги, його запрошу-
ють для постановки і в інші театри України.

Нові обрії своєї творчості Петро Авра-
менко демонструє в кіно, де він одночасно 
виступає як режисер, сценарист і монту-
вальник фільму. За останній час з’явилося 
кілька художньо-документальних стрічок, 
кожна з яких принесла авторові заслужені 
нагороди та визнання глядачів. Це фільми 
про Олега Ольжича, барона де Шодуара, 
Сергія Корольова та інші. А у цьому році 
Петро Авраменко вперше спробував себе 
в жанрі буктрейлеру. 

20 хвилин: Що означає назва «бук-
трейлер»?

Петро Авраменко: По суті, це візуалі-
зація книги. Задача буктрейлера полягає 
в тому, щоб зацікавити глядача прочитати 
книгу.

20 хвилин: Як спало на думку знімати 
буктрейлер?

Петро Авраменко: Відбувся конкурс в 
управлінні культури Житомирської міської 
ради, в якому я був членом журі. Але так 
сталося, що я теж захотів взяти участь у 
ньому. Тож я вийшов із складу журі і подав 
на розгляд комісії свій авторський проєкт. 

20 хвилин: Чому саме буктрейлер? 
Петро Авраменко: Тому що одного 

разу я сидів і дивився трейлер до фільму, 
який мене дуже зацікавив. А потім дізнався, 
що це не фільм, а буктрейлер до роману, і 
мене це так зацікавило, що я знайшов цей 
роман і прочитав. А згодом мені подумав, 
чому б самому не спробувати щось подібне 
створити. Адже у нас у Житомирі народи-
лися і досі проживають багато талановитих 
письменників, драматургів. Згодом я ді-
знався, що є такий феномен в Україні, як 
житомирська прозова школа. Її свого часу 
започаткував Володимир Даниленко. Отже, 
я вирішив для початку взяти для створення 
буктрейлерів твори трьох житомирських 
авторів: Володимира Даниленка, В’ячеслава 
Шнайдера і Володимира Шевчука.

20 хвилин: На вашу думку, існує зараз 
проблема читання?

Петро Авраменко: Проблема полягає в 
тому, що останнім часом людство мало чи-
тає. Всі ми з вами більше дивимося фільми, 
слухаємо радіокниги, тобто споглядаємо 
кимось нав’язаний сюжет і його візуаліза-
цію. Але мало хто замислюється над тим, 
що ми при цьому деградуємо. Адже саме 
при індивідуальному прочитанні книги 
ми з вами фантазуємо і уявляємо свій не-
повторний світ. І саме фантазія робить нас 
унікальними. Тож завдання цих буктрейле-
рів – зацікавити людину взяти до рук книгу 
і зануритися у свою неповторну фантазію.

20 хвилин: На які саме твори чи ро-
мани ви відзняли буктрейлери? 

Петро Авраменко: За Володимиром 
Даниленком ми зняли буктрейлер «Ніч з 
профілем жінки», по В’ячеславу Шнайдеру 
«Ніч перед Різдвом у місті Ж» та буктрейлер 
за творами Володимира Шевчука. 

20 хвилин: З якою командою ви пра-
цювали?

Петро Авраменко: Основна команда 
– це члени громадської організації «ЦЕ – 
ТВОЄ». Над сценаріями працювали я й 
заслужена артистка України Олена Заведія. 
Буктрейлери знімали три оператори: Артем 
Цівко, Володимир Семілєтов та Іван Ква-

ша-молодший. І, звичайно, був постійно 
присутній Іван Кваша-старший. Режисура 
та монтаж – Петро Авраменко.

20 хвилин: Ви зняли фільм про Сергія 
Павловича Корольова, який народився у 
Житомирі. Яка доля цієї стрічки? 

Петро Авраменко: Ми разом з управ-
лінням культури міста та за підтримки місь-
кого голови Сергія Сухомлина організували 
досить таки потужний прем’єрний показ 
фільму, що відбувся у кінотеатрі «Україна». 
До нас приєдналося багато житомирян, 
більшість яких прийшли не просто по-
дивитися стрічку, але ще взяли участь у 
театралізованому дійстві перед початком 
презентації. Я кажу про тих житомирян, 
що знімалися у нашому фільмі. І під час 
презентації більшість із них під музич-
ний супровід естрадно-духового оркестру 
«Сурми Полісся» комунального закладу 
«Палац культури» ЖМР пройшлися по 
червоному килимку у своїх образах. Це була 
насправді визначна подія для Житомира, 
тим паче так сталося, що це було саме на 
День житомирянина. 

20 хвилин: Де можна буде переглянути 
цей фільм? 

Петро Авраменко: Сьогодні його 
можна переглянути на відеохостингу 
«MEGOGO». До речі, цей фільм уже взяв 
участь у міжнародному кінофестивалі «Зо-
лоте курча». Ми отримали диплом за те, 
що вдало розкрили цю тематику. 

20 хвилин: Чи є в планах знімати далі?
Петро Авраменко: Звичайно, є. Ми 

плануємо відзняти фільми про Бориса 
Тена, Святослава Ріхтера. Є ще одна ідея 
нашої команди створити серію фільмів 
«Житомирські міфи та легенди», адже їх 
надзвичайно багато. І це також сприятиме 
туристичній привабливості Житомир-
щини.

20 хвилин: Коли відбудеться презен-
тація буктрейлерів? 

Петро Авраменко: Ми плануємо до 
Нового року. Обов’язково запросимо авторів 
книг та житомирян. І не забувайте, книга 
– це ключ до ваших фантазій.  

Фото Олени Заведії 
зі зйомок буктрейлерів



8 Середа, 27 жовтня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Екологія

• Побив матір, бо не 
приготувала вечерю – за-
суджено 49-річного жителя 
Житомирського району.

Житомирською окружною 
прокуратурою підтримано 
публічне обвинувачення у 
кримінальному провадженні 
за фактом побиття матері та 
хуліганства, скоєного жителем 
Житомирського району.

Прийшовши увечері додому 
у стані алкогольного сп’яніння, 
чоловік вчинив конфлікт із 
матір’ю, бо не знайшов вечері. 
Горе-син так розлютився, що 
накинувся на 74-річну жінку та 
побив її кухонним начинням, 
спричинивши легкі тілесні ушко-
дження.

•  «Мінував» мости у стані 
алкогольного сп’яніння – жи-
телю Житомирщини повідо-
млено про підозру.

36-річний житель Попіль-
нянського району 22 жовтня 
близько п’ятої години ранку, 
під час відпочинку із своїми 
знайомими на березі річки Те-
терів, будучи у стані алкоголь-
ного сп’яніння, зателефонував 
зі свого мобільного телефону 
до поліції та повідомив про за-
мінування мосту.

• Спроба «кришування» 
підприємця закінчилася 
дворічним ув’язненням – 
засуджено колишнього на-
чальника карного розшуку 
райвідділу поліції Житомир-
щини.

• Свою матір забила на 
смерть сокирою – 47-річній 
жительці Коростенського 
району повідомлено про 
підозру.

Увечері, під час суперечки із 
матір’ю (лежачою хворою), що 
виникла на ґрунті неприязних 
відносин, донька, будучи у стані 
алкогольного сп’яніння, схопила 
сокиру та завдала їй численних 
ударів по голові і шиї. Від отри-
маних ран потерпіла померла.

• Під час пожежі у гурто-
житку коледжу постраждали 
дві студентки – Житомирська 
окружна прокуратура роз-
почала кримінальне про-
вадження.

Подія сталася 20 жовтня 
у Житомирі, в одній із кімнат 
гуртожитку місцевого коледжу. 
Мешканці кімнати ввімкнули 
обігрівач та, залишили його без 
догляду, пішли у справах.

О першій годині ночі при-
лад загорівся, унаслідок чого 
виникла пожежа, чадний газ 
від якої проник до суміжної 
кімнати, де відпочивали двоє 
неповнолітніх дівчат.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Не тренд, а необхідність:  
чому важливо сортувати відходи

Марія Кравчук

Сортування сміття та 
кольорові баки у дворах 
комусь нагадують квест 
чи гру, в якій ти береш 
участь, але правил до-
стеменно не знаєш. Зда-
валося б, колись було все 
простіше – зібрав сміття, 
вийшов у коридор та 
спустив у загальний 
сміттєпровід всі відходи 
в одному пакеті.

Було простіше, але водночас 
небезпечніше. Згідно з даними 
статистики, щороку кожен укра-
їнець генерує від 300 до 500 кі-
лограмів сміття. Якщо говорити 
масштабніше та про усі відходи, 
то шороку, за даними держстату, 
загальна сума сягає понад 350 
мільйонів тонн сміття, а загалом 
на сміттєзвалищах накопичено 
12,44 мільярда тонн. З усіх відхо-
дів, які там зберігаються, можна 
переробити близько 20% – метал, 
папір, скло, деякий пластик, а ще 
є органіка, яка складає до 50%! 
Проте зараз на переробку потра-
пляє лише 3-5%.

Весь інший обсяг сміття по-
трапляє на звалища ТПВ (тверді 
побутові відходи). Такі цифри до-
зволяють уявити, скільки сміттєз-
валищ є у нашій країні, а саме – 6 
тисяч легальних, загальна площа 
яких складає 9 тис. га. Але це не 
все, адже є ще й нелегальні. Мова 
йде про ділянки землі, на яких 
безконтрольно зберігаються най-
різноманітніші відходи. За при-
близними підрахунками, по всій 
території України є близько 30 ти-
сяч нелегальних сміттєзвалищ, які 
утворюються біля кожного села.

Культура сортування у 
Житомирі

З січня 2018 року у Закон «Про 
відходи» було внесено зміни, які 
суворо зобов’язують сортувати 
сміття та забороняють захоронен-
ня на полігонах неперероблених 
твердих відходів. Водночас у Жи-
томирі також з’явилися контей-
нери та штрафи. Але на цьому 
контроль закінчився. Зараз можна 
побачити, як у цих контейнерах 
вперемішку різні відходи, зовсім 
не сортовані. Та і у сміттєвіз вони 
зрештою підуть усі разом.

Також у дворах та інших спе-
ціально відведених місцях ми 
бачимо не один загальний бак, 
а кілька – для змішаних відходів, 
пластикових пляшок. Це, здава-
лося б, чудовий крок для фор-
мування свідомого поводження 
з відходами. Але у той же час хтось 

робить все за правилами – сортує 
відходи, миє упакування, сушить 
та розподіляє у відповідні кон-
тейнери, інші ж кидають загальне 
сміття туди, де було більше місця, 
не читаючи маркувань, з думкою, 
що потім все одно все це піде в 
одну купу. Проблема у недостат-
ній обізнаності житомирян.

Важливим кроком до змен-
шення сміття у місті стало бу-
дівництво сміттєпереробного 
заводу, який планують завер-
шити до кінця поточного року.

«Це черговий крок до покра-
щення екології міста, тому що це 
підприємство не буде забрудню-
вати атмосферу, акцент зроблений 
виключно на переробці сміття. З 
відходів будуть робити компост,  
RDF-пальне, вторинну сировину», 
– зазначав мер Сергій Сухомлин.

Це буде перший завод в Украї-
ні, технологія якого передбачає не 
спалювання, а переробку сміття.

Хто у світі успішно 
переробляє сміття і в кого 
вчитися?

Швейцарія вважається од-
нією із найчистіших країн світу, 
яка переробляє практично 100% 
своїх відходів. Додатково країна 
імпортує ще 800 тисяч тонн сміт-
тя. У Швейцарії сортують все, що 
тільки можна. У цій системі не 
передбачаються винятки ні для 
кого. Всі громадяни зобов’язані 
розподіляти сміття по різних кон-
тейнерах. Якщо людина не згодна 
з цим законом – платить штраф. 
У Швейцарії навіть існує так звана 
сміттєва поліція, яка за допомо-
гою сучасних технологій аналізує 
сміття, залишене не в тому місці 
або без оплати податку, знаходить 
і штрафує порушника.

Швеція переробляє понад 90% 
всього сміття, з якого отримують 
паливо та сировину для виробни-
цтва. Країна настільки успішна у 
сфері сортування та рециклінгу, 
що теж імпортує сміття з інших 
держав.

У Німеччині переробляють 67% 
відходів. Ще 31% використовують 
для виробництва електроенергії 
та лише 2% – захоронюють на по-
лігонах. У 2005 році у Німеччині за-
боронили вивозити на сміттєзвали-
ща невідсортоване сміття. Відходи 

відвозять на полігони, якщо перед 
тим їх визнали непридатними для 
переробки чи спалювання.

Вторинна переробка: що, 
куди і на що саме

Найбільш розповсюдженими 
видами вторинної сировини є різ-
новиди пластику, папір та картон, 
склотара й склобій, жерстяні та 
алюмінієві банки.

Після ретельного сортуван-
ня, пресування та інших видів 
обробки вторинна сировина стає 
матеріалом для створення вели-
кої кількості товарів народного 

вжитку. Такий процес переробки 
відходів називається рециклінгом.

Основними характеристиками 
поліефірного волокна є гнучкість, 
міцність та здатність пропускати 
повітря. Саме такі властивості 
дозволяють його широко вико-
ристовувати для виготовлення 
штучного хутра, меблевої про-
дукції, дитячих іграшок тощо. І 
ця універсальність матеріалу по-
стійно збільшує попит на нього.

Питання про те, куди зда-
вати сміття на переробку, вже 
з’являється рідше. Адже потрібно 
лише знайти спеціальні контей-
нери чи пункт прийому відходів 
поруч із вашим домом.

Перевізники сміття продають 
відсортовану сировину більшим 
компаніям-заготівельникам. Далі, 
наприклад, зі скла виготовляють 
склянки та посуд, з паперу – ту-
алетний папір та лотки для ку-
рячих яєць, пластикові пакети 
перетоплюють на сміттєві пакети. 
Також пластик перероблюють на 
нитки та синтепон, з яких потім 
можна зробити куртки, а з ви-
користаних алюмінієвих банок 
роблять нові.

Джерело: 24 канал
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Новий меморандум: 
комплексне вирішення 
медичних, соціальних 
та правових проблем 
вразливих верств 
населення

Об’єднати зусилля, щоб допо-
моги постраждалим від домаш-
нього насильства, насильства за 
ознакою статі, насильства щодо 
дітей, учасникам бойових дій та 
членам їхніх сімей, полоненим та 
особам, що зазнали катування.

Це – мета меморандуму, 
що підписали Міжнародний 
благодійний фонд «Україн-
ська фундація громадського 
здоров’я», представництво 
HealthRight International «Право 
на здоров’я» та Координацій-
ний центр з надання правової 
допомоги.

«Ми співпрацюємо вже дав-
но, принаймні у площині протидії 
домашньому насильству, допо-
моги дітям, які постраждали від 
насильства. І тепер переходимо 
на новий рівень партнерства. 
Клієнти HealthRight International 
в Україні, Української фунда-
ції громадського здоров’я та 
суб’єкти права на безоплатну 
вторинну правову допомогу – 
це вразливі верстви населення. 
Люди, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, потребу-
ють комплексного вирішення 
медичних, соціальних та пра-
вових проблем», – зазначив в. 
о. директора Координаційного 
центру з надання правової до-
помоги Олександр Баранов.

Серед напрямів співпраці – 
створення належних умов для 
забезпечення реалізації права 
вразливих верств населення, в 
тому числі осіб, які постражда-
ли від домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, на-
сильства щодо дітей, учасників 
бойових дій та членів їхніх сімей, 
полонених та осіб, що зазнали 
катування, на отримання без-
оплатної правової допомоги. У 
планах – моніторинг та аналіз 
наявних проблем соціальної 
та правової захищеності таких 
категорій громадян для удоско-
налення чинних та розроблення 
нових механізмів забезпечення 
захисту їхніх прав.

У межах меморандуму сто-
рони також домовилися ор-
ганізовувати спільні заходи, у 
тому числі онлайн, спрямовані 
на підвищення рівня правової 
свідомості та поінформованості, 
культури та освіченості вразли-
вих верств населення. Зокрема, 
це спільні інформаційні кампанії, 
семінари, круглі столи тощо.

Йдеться також про організа-
цію навчальних заходів, спрямо-
ваних на підвищення фахового 
рівня працівників системи БПД 
та адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Правова допомогаЖитомирянин став чемпіоном 
світу з кікбоксингу WAKO

Житомирянин Артем Мель-
ник, на прізвисько «Алабай», 
здобув чергову перемогу, цього 
разу – на світовій арені. 

Представник житомирської школи кік-
боксингу 21-річний Артем Мельник завоював 
титул чемпіона світу з кікбоксингу WAKO 
на чемпіонаті світу з кікбоксингу, котрий 
з 18 по 26 жовтня проходив в італійському 
місті Лідо-ді-Єзоло.

«Цікаво, що другим номером у ваговій 
категорії Артема йшов кікбоксер, у котрого 
Артем виграв на кубку світу у Будапешті. 
Спочатку Артем бився з представником 
Хорватії, у якого легко виграв, – суперник 
був міцним, але в нього короткі руки та 
ноги, Артем зі своїми довгими руками та 
ногами легко втримував його на дистанції 
і не підпускав до себе під час бою. У пів 
фіналі Артему дістався 28-річний супер-
ник з Туреччини – бій був напруженим, але 
передбачуваним, адже Артем уже перемагав 
цього суперника на Кубку Європи у Туреч-
чині. У фіналі Артем бився з представником 
Норвегії, котрий є чемпіоном світу серед 
професіоналів. Бій був неоднорідним – спо-
чатку домінував норвежець, однак потім він 
почав притримувати Артема, що заборонено 
правилами. Рефері зняв у нього один бал, 
який перейшов нам. Артема це надихнуло, 
і після цього домінувати почав уже він. У 
результаті з відривом в один бал Артем пере-

міг, завоювавши у свій 21 рік титул чемпіона 
світу з кікбоксингу WAKO», – повідомив у 
коментарі «Суспільному» тренер чемпіона 
В'ячеслав Гопанчук.

Нагадаємо, Артем Мельник – триразовий 
чемпіон України з кікбоксингу WAKO серед 
дорослих.

Вітаємо офіцера СБУ Житомирщини – срібного 
призера Чемпіонату світу з кікбоксингу WAKO

З 18 по 23 жовтня 2021 
року у місті Лідо-ді-
Єзоло (Італія) проходив 
Чемпіонат світу з кік-
боксингу WAKO.

За перемогу у чемпіонаті, 
який проводиться що два роки, 
боролися більш як півтори тисячі 
спортсменів із 65 країн світу.

До складу національної збірної 
увійшли і двоє житомирян. Один 
із них – офіцер Управління СБ 
України в Житомирській області 
Володимир Демчук.

У фінальному запеклому дво-
бої Володимир поступився су-
пернику із Ізраїлю та посів друге 
місце у ваговій категорії до 69 
кілограмів у розділі «кік-лайт».

«Престижна перемога у змаган-
нях найвищого міжнародного рівня 
– заслужений результат щоденної 
титанічної праці спортсмена», 
– зазначив начальник УСБУ 
Сергій Лисак, вітаючи срібного 
фіналіста із вибореним титулом 
та бажаючи йому цілеспрямо-
ваності і впертості на шляху до 
своєї мети.

Вітаємо Володимира із прекрасним результатом! Пишаємося його черговою перемогою! 
Бажаємо нових успіхів у подальшій спортивній кар’єрі та службі!

Пресцентр СБ України в Житомирській області
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Кращі підприємці вже реєструються  
на конкурс «Народний бренд 2021», а ви?

Розпочався прийом за-
явок на участь у конкурсі 
«Народний бренд 2021», в 
якому кращих у різних но-
мінаціях обирають ті, для 
кого ці товари і послуги 
призначені, – споживачі.

20 рік поспіль RIA Media проводить конкурс 
«Народний бренд», в якому переможців визна-
чають самі споживачі. Якщо у попередні роки 
конкурс відбувався у 5 містах України, зокрема і 
у Житомирі, то у 2021 році він охоплює 23 міста. 

У Житомирі організатором конкурсу є 
газета «20 хвилин Житомир» і ПП «Медіа 
Ресурс». Його девіз – «Ви вибираєте – ми на-
городжуємо!» – говорить сам за себе, адже 
перемога у «Народному бренді» означає, що 

ваш товар чи послуга, на думку більшості жи-
телів міста, кращі і заслуговують на визнання. 

Для компаній, які не так давно розпочали 
роботу, участь у конкурсі – це дуже гарна 
нагода заявити про свою діяльність великій 
аудиторії. Для брендів, які тривалий час у 
бізнесі, – це можливість ще раз підтвердити 
своє визнання і репутацію кращих. 

Голосування у «Народному бренді» 
триватиме з 1 листопада до 12 грудня 

включно, а імена переможців у різних 
номінаціях стануть відомі 14 грудня. 

Запрошуємо представників бізнесу заре-
єструвати свій бренд (компанію) для участі в 
конкурсі «Народний бренд 2021» і позмагатися 
за перемогу.

Для додаткової інформації звер-
тайтесь за телефоном: 067 412 89 81  
або пишіть на пошту  
lyudmyla.pavlyuk2@gmail.com.

• У Києві у будинок заступника керівника ОПУ Жовкви 
кинули коктейль Молотова.

• Україна може повністю забезпечити себе газом та 
відмовитися від його імпорту протягом 5 років.

• Український суд заочно арештував експрем’єра 
Миколу Азарова за підозрою у держзраді.

• Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун по 
всій країні через погіршення епідемічної ситуації з 
поширенням коронавірусної хвороби.

• Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій 
Вітренко розраховує, що після травня 2022 року 
ціна на газ нормалізується.

• В Україні офіційно дозволили виписувати із лікарень 
пацієнтів, які залежать від кисню.

• Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію 
про постачання до України дизельного пального з РФ 

за заниженими цінами структурами, наближеними 
до народного депутата України Віктора Медведчука.

• Домовленість про другий транш: Україна та МВФ 
зробили важливий крок для продовження співро-
бітництва.

• У Європейському Союзі оновлять список третіх країн, 
громадянам яких дозволено в'їзд у країни – члени 
ЄС у період пандемії коронавірусної хвороби, але 
Україну виключать із нього.

• Міністерство економіки України пропонує підвищити 
розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних 
цін на окремі види алкогольних напоїв.

• З кінця жовтня до середини листопада в Україні 
очікується пік захворюваності на COVID-19.

• Міністерство охорони здоров’я України планує 
ще двічі розширювати перелік професій, праців-
ники яких мають обов’язково вакцинуватися від 
COVID-19.

• Міністр оборони США Ллойд Остін вперше відвідав 
Україну – візит відбувся в межах його європейського 
турне.

Коротко про головне
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Впровадження COVID-обмежень перенесли, 
міжрегіональні перевезення тепер лише для 
вакцинованих, на Бердичівській прорвало колектор: 
що житомиряни обговорювали у Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

У Житомирі досі відтягують 
впровадження додаткових 
ковідних обмежень для бізне-
су, тепер поїхати до Києва без 
COVID-документа буде важче, 
на В. Бердичівській прорвало 
колектор – такі теми житоми-
ряни обговорювали найактив-
ніше у мережі Facebook протя-
гом минулого тижня.

У Житомирі «червону» зону 
відтягують, як можуть

Попри всі намагання чиновників «черво-
на» зона у Житомирі буде й, очевидно, дуже 
скоро. Оскільки карантинні обмеження 
для бізнесу вдруге відтермінували до 28 
жовтня, а шкільні канікули продовжили 
ще на тиждень. 

Таке рішення ухвалили на позачергово-
му засіданні комісії ТЕБ та НС 25 жовтня.

«Ми бачимо за вихідні дуже гарний по-
казник вакцинації, і мотивація того, щоб 
ми сьогодні зустрілися на позачерговому 
засіданні, – дати ще можливість бізнесу, 
працівникам, громадянам, жителям міста 
провакцинуватися і, відповідно, відтермі-
нувати минуле наше рішення. Обов’язкову 
вакцинацію, яка мала бути з 26 жовтня, 
ми відтерміновуємо – з 28 жовтня», – по-
яснила перша заступниця мера Світлана 
Ольшанська.

Крім того, з переліку обмежень ви-
креслили продовольчі ринки, залишив-
ши лише непродовольчі. Також до умов 
роботи закладів – наявність сертифіката 
про вакцинацію або ПЛР-тесту – додали 
ще медичну довідку щодо протипоказань 
до щеплень або відтермінування щеплення 
у разі наявності антитіл до COVID-19. На 
засіданні також вирішили шкільні осінні 
канікули, які почалися 23 жовтня, продо-
вжити до 7 листопада.

Житомиряни неоднозначно відреагува-
ли на таку новину, також у коментарі під-
тягнулись противники вакцинації.

«Якщо місто не червоніє, чому діти 
мають аж до 7-го сидіти вдома, та ще й не 
навчатися навіть дистанційно», – Elena 
Kazakova-Prokopchuk.

«У нас пандемия, красная зона (как в 
тюрьме). Какая может быть вакцинация. 
Напишите, какой врач советует? Или это 
врач ветеринар?» – пише антивакцинаторка 
Юлия Иноземцева.

«Тож педагоги провакцинованi на 80%, з 
умовою примусово пiшли на прививку, щоб 
дистанцiйки не було. А тут вже починаєть-
ся наша пiсня гарна нова», – коментує Катя 
Яровенко-Загоруй.

«Давайте вже обмеження після Різдва. Як 
же ваш бізнес? Загнеться без корпоративів 
з вашими обмеженнями», – говорить Юлия 
Ярош.

«Може, хватить цієї брехні. Дістали 
вже», – пише Nadezhda Karabinskaya

«І для того бізнесу, що на тротуарах?» 
– запитує Yuri Vashchuk.

«Во всех цивилизованных странах этого 
нет, все понимают глубину этой афёры», – 
говорить Андрей Соколов.

«Економія грошей на опаленні шкіл, а 
діти в чому винні, що така влада наша?» – 
коментує Світлана Бех.

В автобус без COVID-документів 
тепер зась

Відповідальність за наявність докумен-
та про щеплення або негативного тесту на 
COVID-19 під час поїздок автомобільним 
транспортом між регіонами, за виключенням 
легкових автівок, покладається на пасажирів.

Для користування міжрегіо-
нальним транспортом у регіонах 
із «жовтим» та «червоним» рівнем 
епіднебезпеки потрібно буде мати 
один із вказаних документів:

• оформлений на порталі «Дія» або 
в однойменному додатку «жовтий» чи 
«зелений» міжнародний чи внутрішній 
COVID-сертифікат на підставі отримання 
однієї дози вакцини або повного курсу 
вакцинації;

• іноземний COVID-сертифікат про 
щеплення вакцинами, які включені ВООЗ 
до переліку дозволених для викорис-
тання в надзвичайних ситуаціях;

• документ про отримання однієї 
дози вакцини – форма 063-О, яку мож-
на отримати одразу після процедури у 
лікаря, який проводив щеплення;

• міжнародне свідоцтво про вакцина-
цію, яке буде чинним рік від дати остан-
нього щеплення. Його можна оформити 
у лікаря, що проводив щеплення в пункті 
щеплення закладу охорони здоров'я, 
або в сімейного лікаря;

• негативний результат ПЛР-тесту 
або експрес-тесту на COVID-19, чинні 
72 години від часу здавання матеріалу 
на аналіз.

У багатьох містах України поліція вже 
проводить рейди по марштрутних авто-
бусах.

«Тобто всі і далі будуть їздити. Може, 
не попадуть на перевірку і доїдуть куди 
їм треба...» – Anna Kukharuk.

«Люди, вакцинуйтеся! Не зробивши 
щеплення, ви робите шкоду не тільки 
собі, а й своїм близьким, он скільки людей 
помирає щодня… Страшне», – коментує 
Віктор Климчук.

«За якою статтею КУпроАП це розці-
нюється як правопорушення? І взагалі, пере-
копавши купу законодавства, не знайшов у 
жодному законі пункт, де поліцаї мають 
право перевіряти сертифікати! Взагалі це 
є медичною таємницею! Кому потрібно, 
підскажу, як оскаржити ці дії в судовому 
порядку та стягнути моральну шкоду!» 
– вирішив безкоштовно прорекламувати 
свої послуги Олександр Скумін.

«А хто це "поклав" на пасажирiв, на нас 
давно поклали, але є Конституція України», 
– написала Татьяна Любарец.

«Ну і правильно! Нічого невакцинованим 
їздити, куди заманеться, ще й наражати на 
небезпеку інших людей. Не хочеш вакцину-
ватися, значить, сиди вдома», – написала 
Тамара Іванівна.

На Бердичівській автобус 
провалився в яму в асфальті

На перехресті вулиць Гагаріна і Великої 
Бердичівської обвалився асфальт, внаслідок 
чого маршрутний автобус ліг на дно, а ко-
лесо опинилося у ямі. 

На цьому місці проблема існує років з 
п'ятдесят, з тих пір, коли востаннє робили 
ремонт каналізаційної мережі. Сама ме-
режа зламана та перебуває в аварійному 
стані, виявилось, що прорвало колектор.

Нагадаємо, що у 2019 році було при-
йнято рішення продовжити ремонт Великої 
Бердичівської та оголошено тендер на 27 
млн грн на капремонт ділянки від Старого 
бульвару до вулиці Довженка. У серпні 2019 
року тендерна комісія визначилась з пере-
можцем – ним стало ПП «Автомагістраль», 
яке запропонувало відремонтувати цю ді-
лянку за 23 млн грн.

«Це все ковiд винен...» – знайшла вину-
ватця усіх бід Ольга Дорощук.

«Відкрився шлях у підземний світ для 
житомирських чиновників», – пише Ігор 
Мазепа.

«Грёбаный Никитин! Откаты берёт, 
а трубы не интересует! Мотивация всё 
старое! Нет денег на ремонт», – зазначив 
Сергей У.

«Как  всегда! Браво!» – вітає міську владу 
Наташа Лозинская.

«Тільки зробили ремонт, халтура, за гро-
ші платників», –  написав Юрій Розкальнюк.

«Знову водоканал відзначився. Як можна 
дозволити класти новий дорогущий асфальт 
на старі ржавілі комунікації і не скористати-
ся можливістю замінити їх під час ремонту 
дороги? А тепер здерли кусок асфальту, мі-
няють кусок труби, і положать знову ж той 
самий асфальт тільки, імовірніше, різниця 
буде відчутна від іншого дорожнього полотна. 
Як на мене, водоканалом керують не ті люди. 
Дуже багато прорахунків навіть за останні 
3-4 місяці», – коментує Ivan Paliichuk.
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Вибиті двері, бійка, громадські 
обговорення без людей: у Житомирі 
протестували проти свавілля Житомиргазу

Тарас Боросовський, 
Руслан Мороз, Марія 
Кравчук

Розтрощені двері та 
розбите скло – у Жи-
томирі майже відбувся 
«газовий» майдан. Гро-
мадське обговорення 
з підняття тарифів на 
транспортування про-
родного газу провели, 
не допустивши людей.

25 жовтня близько 11-ї 
години під будівлею АТ 
«Житомиргаз» зібрало-
ся близько 200 мітингу-
вальників, що протесту-
вали проти збільшення у 
2,5 раза тарифу на роз-
поділ природного газу. 
На сьогодні населення 
та підприємства спла-
чують 2,016 грн за м3.  
З наступного року Жито-
миргаз запланував під-
няти ціну до 5,028 грн.

Мітингувальники пояснили 
свої претензії так: якщо в серед-
ньому протягом зими житомир-
ська родина використовує 200-300 
кубів газу на місяць і сплачує 
близько 2000-3000 грн, то в разі 
збільшення тарифу за транспор-
тування ціна зросте автоматично 
на 600-900 гривень на місяць.

Вибиті двері, поламані 
турнікети та бійка

Громадські слухання в АТ «Жи-
томиргаз» почалися з того, що ані 
представників громадськості, ані 
журналістів і навіть депутатів об-
ласної, міської та районної рад не 
допустили до приміщення Жи-
томиргазу. Двері були щільно за-
чинені, і охорона не реагувала на 
будь-які вимогі містян пропустити 
їх на «громадське обговорювання».

- Ми прийшли сюди об 11:00 
в надії потрапити на громадські 
слухання, проте двері були закриті. 
Громада була обурена, тому десь 
через 40 хвилин люди зайшли туди 
самостійно, хоча ми говорили, що не 
потрібно провокувати. Депутати 
міськради та облради написали за-
яву в поліцію, що громадські слухан-
ня не були проведені, навіть якщо 
вони відбулися, нас туди не пусти-
ли. Ми вважаємо, що це перешко-
джання депутатській діяльності, 
– розповів депутат Житомирської 
облради Руслан Годований.

Протистояння охорони і ми-
тингувальників закінчилося тим, 
що через сорок хвилин очікування 
присутні вибили двері та ввійшли 
до приміщення АТ «Житомиргаз». 
Але керівництво знову не вийшло 
до людей.

Присутні депутати місцевих 
рад знов викликають поліцію, 
яку марно чекають ще тривалий 
час. Поліція не приїжджає. Піс-
ля повторного дзвінку на лінію 
102 повідомили: «Слідча група 
обов’язково буде – чекайте». Але 
скільки, не уточнюють.

Терпець вривається, і при-
сутні вибивають ще одні двері та 
проходять до маленької зали, де 
нібито відбувається громадське об-
говорення. З присутніх в залі був 
тільки очільник АТ «Житомиргаз» 
Валентин Ющенко, який за до-
помогою інтернету спілкувався 
в онлайн-режимі із заступником 
міського голови Кондратюком 
та одним із представників На-
ціональної комісії, що здійснює 
державне регулювання в сферах 
енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП). Отже, де-факто при-
сутніх на так званому громадсько-
му обговоренні було троє. Пред-
ставниця пресслужби наголосила, 
що нібито 20 осіб було в онлайн-
режимі. Але на прохання повідо-
мити, чи не працюють зазначені 20 
осіб у структурі «Житомиргазу», 
уточнення не було.

Короткотривале спілкування 
в кабінеті голови правління АТ 
«Житомиргаз» супроводжувало-
ся лайкою та бійкою. Валентин 
Ющенко переконував, що підви-
щення тарифів планують ввести 

на підставі відповідних розрахун-
ків. Який їхній принцип та мето-
дика – залишилося таємницею.

Фінансовий директор АТ 
«Житомиргаз» Дмитро Конюх 
додав, що сьогодні відбувся тіль-
ки перший підготовчий етап. 
Рішення начебто не приймали, 
а громадські слухання провели 
для надсилання на погодження 
в НКРЕКП. Також Житомиргаз 
має обґрунтування для свого рі-
шення про підняття тарифу й буде 
на ньому наполягати. НКРЕКП 
має опублікувати на сайті слу-
хання, тоді й будуть прийматись 
зауваження та заперечення. Після 
цього відбудеться обговорення та 
засідання НКРЕКП. Тільки відпо-
віді на запитання щодо фінансової 
частини цього обґрунтування при-
сутні не дочекалися. Окрім того, 
фінансовий директор зазначив, що 
в підвищення тарифу закладені 
збитки Житомиргазу за минулі 
роки, а також що працівники під-
приємства мають отримувати за-
робітну плату.

На запитання присутніх щодо 
розміру цієї заробітної плати було 
наголошено, що це комерційна 
таємниця. Та, зі слів присутнього 
депутата обласної ради, зарплат-
ня керівника АТ «Житомиргаз» 
Валентина Ющенка становить 
близько 3,5 мільйона гривень на 
рік. Водночас АТ «Житомиргаз» 
наголошує про багатомільйонні 
збитки підприємства.

Недопущення до «громадських 
слухань» жодного представника 
громадськості Валентин Ющенко 
намагається пояснити «червоною» 
зоною, яку на разі, до речі, ще не 

запроваджено на території Жито-
мирської області. На запитання, 
чому тоді не повідомили і не до-
пустили депутатів та журналіс-
тів, відповідає, що потрібно було 
заздалегідь зареєструватися. На 
зустрічне запитання, а відповідно 
до якого документа депутати пови-
нні це робити, починається повна 
плутанина у відповідях.

Речниця АТ «Житомиргаз» 
Юлія Петришена намагалася пе-
реконати, що всі присутні могли 
вільно долучитися до онлайн-
обговорювання, але не змогла 
пояснити, яким саме чином це 
можливо було зробити.

Після чергової бійки та 
штовханини до людей вийшов 
фінансовий директор, який на-
магався переконати присутніх у 
збитковості компанії, але пояс-
нити обґрунтування підвищен-
ня тарифів на розподіл газу так 
і не зміг. Заявлені фінансовим 
директором компанії «Жито-
миргаз» збитки в 700 мільйонів 
гривень, починаючи з 2014 року, 
плюс 120 мільйонів очікуваних 
цього року викликають обурен-
ня присутніх. Пояснень, звідки 
отримані такі величезні суми, 
не було.
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Під час мітингу було наго-
лошено, що у Житомирському 
районі налічується 31 об’єднана 
територіальна громада, але жодну 
з них не було попереджено про 
громадські слухання. Аналогічну 
заяву зробили депутати обласної, 
районної та міської рад, які на-
голосили, що взагалі дізналися 
про проведення громадського об-
говорення із соціальної мережі та 
після звернення Житомирського 
міського голови Сергія Сухомлина 
знову ж таки в соцмережах. Отже, 
жодного офіційного повідомлення 
не було. 

Фінансовий директор АТ 
«Житомиргаз» знову намагався 
пояснити підвищення тим, що 
від 43 до 51% в тарифі складають 
так звані виробничо-технологічні 
витрати. Однак якщо поглянути 
в оприлюднений розрахунок, у 
загальній структурі тарифу вони 
становлять не більше третини.

Слід окремо запинитися на 
тому, звідки вони з’являються та 
як розраховуються. ВТВ (вироб-
ничо-технологічно витрати) ви-
никають на етапі доставки газу до 
споживача, включно зі втратами 
під час обслуговування, ремонту, 
заміни приладів, обладнання та 
з’єднань. Мова йде про умовну гер-
метичність газопроводів, коли при 
надлишковому тиску в системі 
через спускний клапан стравлю-
ється певна кількість газу. Другі не 
пов’язані з процесом транспорту-
вання. Це опалення, гаряче водо-
постачання чи вентиляція примі-
щень та будівель газорозподільних 
підприємств тощо. Затверджена у 
2004 році методика розрахунку до-

зволяє облгазам включати чималі 
витрати до планових ВТВ та ВВ. 
До прикладу, в розрахунку ПАТ 
«Житомиргаз» на 2014 рік на всі 
газові плити в області закладено 
9,7 млн кубометрів газу таких ви-
трат. Тобто в середньому на одну 
плиту (включно з колонками та 
газовим опаленням) припадає по 
27,6 втрачених кубів.

- Методику розрахунку вироб-
ничо-технологічних витрат облгази 
прописали самі ж для себе, – ствер-
джує експерт з енергетичних пи-
тань Олексій Хабатюк. – Порівняти 
розрахункові витрати з фактич-
ними не виявляється можливим. 

Причиною тому – закладена 
норма, коли газорозподільне під-
приємство самостійно розраховує 
планові витрати, переважно закла-
даючи їх наскільки це можливо за 
нормами максимально. Частково 
це виправдано, оскільки застаріле 
обладнання на газорозподільних 
станціях та висока зношеність 
газопроводів, багато з яких від-
служили свій норматив, не гаран-
тують необхідної герметичності 
системи. З іншого боку, окрім 
облгазу ніхто не має достовірної 
інформації про реальний стан га-
зового господарства. Натомість 
придбані монополіями спеціальні 
програми дозволяють повністю 
відстежувати ситуацію в режимі 
реального часу.

Судячи з наведеного АТ «Жи-
томиргаз» розрахунку ВТВ, 
основним джерелом втрат є 
регулятори тиску. За рік по Жи-
томирській області так набігає 
майже 20 млн кубометрів, і по-
ловина з цього колосального 

об’єму припадає на будинкові 
регулятори. У грошовому ви-
разі 10 млн кубометрів ста-
новлять 68 мільйонів гривень, 
які щороку поблизу кожного 
з наших будинків в прямому 
сенсі розчиняються у повітрі! 
Загалом в області встановлено 
54,7 тис. таких приладів. 

Водночас зібрана редак-
цією «20 хвилин» інфор-
мація свідчить про мані-
пулювання у попередніх 
роках АТ «Житомиргаз» 
чисельністю приладів, 
через які втрачається 
природній газ. Зокрема 
у наданих Міненергову-
гілля звітах у 2015 році 
у Житомирській області 
нараховувалося 355455 
газових плит (з колонка-
ми, опаленням). А у 2016 
році – їх поменшало до 
176274. Регуляторів тиску 
в ШРП/ГРП зменшилося 
відповідно з 1804 до 1353 
одиниць. Все це призве-
ло до зменшення з 34,4 
млн м3 у 2015 році до 27,9 
млн м3 природного газу у 
2016 році поданих на за-
твердження виробничо-
технологічних витрат. За 
сьогоднішніми цінами це 
сотні мільйонів гривень, 
якими може маніпулю-
вати АТ «Житомиргаз» у 
своїх розрахунках.

 Додатково слід згадати і про 
плановий прибуток у 334 млн грн, 
який передбачив на 2022-й рік АТ 
«Житомиргаз». Причиною цього 
стали, як пояснило керівництво 
підприємства, постійні збитки 
газовиків. Однак слід згадати про 
те, як у 2015 році Житомиргаз від-
ніс на сумнівні борги та списав 56 
млн грн. У наступному, 2016, році 
ще більше – понад 97 млн грн. Все 
це відбулося через банкрутство 
підконтрольного Дмитру Фірташу 
«Надра банку», де знаходилися 
кошти облгазу. Генеральна проку-
ратура за фактом доведення банку 
до банкрутства у червні 2015 р. від-
крила кримінальне провадження. 
В судовому рішенні фігурують 
більше 8 млрд грн та 1 млрд дол. 
США, виведені з обігу банку. На-
вряд чи позики могли видаватися 

без відома самого Фірташа, а імо-
вірніше, є частиною ланцюжка 
вимивання коштів облгазів за 
участі банківського керівництва 
через відкриті численні рахунки 
фірм-прокладок.

Втрачені через банкрутство 
«Надра Банку» десятки мільйонів 
списали на так звану безнадійну 
заборгованість. Іншими словами 
– вони визнали, що розміщених 
на рахунках коштів ніколи не по-
вернуть і в результаті отримують 
величезні збитки. Це пояснює 
причину, чому збитки АТ «Жито-
миргаз» із 3 млн грн зросли до 136 
млн грн і продовжували зростати. 
Окрім цього, в тарифну виручку 
повністю включається заробітна 
плата персоналу ПАТ «Житомир-
газ». З одного боку, до НКРЕКП 
подається інформація про що-
річну необхідність у підвищенні 
розмірів окладів та приведення 
середнього заробітку на підпри-
ємстві до середньостатистичних 
по галузі. З іншого, самі облгази 
єдиним способом підвищення 
зарплати трудовому колективу 
розглядають суміщення посад 
і збільшення об’єму виконаної 
роботи.

- Ми запропонували нашим лю-
дям, наприклад водіям, виконувати 
функцію слюсарів, перед тим вони 
мають пройти безкоштовне на-
вчання. Таким чином отримувати 
заробітну плату як слюсаря, так 
і водія, – розсекретив професійні 
таємниці колишній працівників 
облгазу Володимир Зленко. 

У березні 2015 року, коли опри-
люднили інтерв’ю з паном Злен-
ком, штат Житомиргазу налічував 
1700 осіб із середньомісячною 
зарплатнею у 2787 грн. На кінець 
2016 року чисельність працівників 
становила вже 1285 осіб, місячна 
платня зросла в середньому до 
6218 грн. Але наскільки це стосу-
ється рядових працівників, невідо-
мо навіть НКРЕКП. Затверджуючи 
своїми постановами подібні під-
вищення, регулятор бере до уваги 
середні показники, що дозволяє 
вищому керівництву на власний 
розсуд визначати, чи доплачувати 
спеціалістам, чи допреміювати 
самих себе.

Засідання комісії
Наступного дня, 26 жовтня, 

«газове питання» перенесли на 
засідання профільної комісії Жи-
томирської облради. Через щільні 
ряди десятків поліцейських проти-
снутися вдалося далеко не кожно-
му. Окрім багатьох активістів, на 
комісію ледве змогла пройти одна 
з депутаток обласної ради.

Зібравши необхідний кворум, 
перше слово взяв голова Жито-
мирської облради. Володимир 
Федоренко принагідно нагадав 
запрошеному на комісію голові 
правління АТ «Житомиргаз» про 
запроваджений мораторій з під-
няття цін на комунальні послуги 
для населення.

- Це може призвести до вкрай 
негативного становища наших лю-
дей, які гіпотетично не зможуть 
платити, і непосильний підйом для 
жителів Житомирщини. Нашим 

урядом та мерами міст підписаний 
меморандум про те, що на цей опа-
лювальний сезон ціни для населення 
не будуть підняті, – додав голова 
облради.

У відповідь очільник АТ «Жито-
миргаз» зауважив, що вони лише 
пропонують ціну на газ для на-
селення, а затверджує її НКРЕКП.

- На сьогодні ми надали лише 
пропозицію по тарифу, яке буде 
рішення, визначає НКРЕКП. На 
сьогодні ми розуміємо, що є вкрай 
незахищені верстви населення, у нас 
є велика дебіторська заборгованість, 
тому ми розуміємо, що отримаємо 
значно менший тариф, ніж пропо-
нуємо зараз, – запевнив голова прав-
ління АТ «Житомиргаз» Валентин 
Ющенко.

Під час засідання з'ясувалося, 
що підняття тарифу до майже 5 
грн за 1 м3 транспортування газу 
обумовлено збитками АТ «Жи-
томиргаз» за попередні роки. Зі 
слів присутньої на комісії керівниці 
управління ЖКГ Житомирської 
ОДА Тетяни Вареми, запропоно-
ваний тариф розрахований відпо-
відно до чинних правил.

Громадськість наголошувала на 
необхідності включення переданих 
АТ «Житомиргаз» звернень у про-
токол громадського обговорення 
від 25 жовтня з надсилання до 
НКРЕКП. Вмовляння та супер-
ечки зайняли півтори години, і 
врешті присутні на комісії голова 
правління та фінансовий директор 
Житомиргазу таки погодилися ви-
конати вимогу громадськості.

Цього ж дня Житомирська 
ОДА вирішила направити звер-
нення до прем’єр-міністра України 
в зв’язку із поточною ситуацією.

- Ми звернулись до прем’єр-
міністра України, у підпорядкуванні 
якого перебуває НКРЕКП, із тим, 
що ми дуже стурбовані та просимо, 
незважаючи на те, як були проведені 
громадські слухання, розглянути 
цю ситуацію як таку, що несе за-
грозу підвищення тарифів, оскільки 
тарифи не мають бути підвищені і 
станом на цей опалювальний сезон 
мають залишитися такими ж, – 
сказала перша заступниця голо-
ви Житомирської ОДА Наталія 
Остапченко.

Зі свого боку завідувачка сек-
тору НКРЕКП у Житомирській 
області Тамара Поліщук, попри 
надіслане особисте запрошення, 
повністю проігнорувала засідан-
ня щодо обговорення підняття 
тарифу в стінах Житомирської об-
ласної ради. Водночас чиновниця, 
отримуючи чималу зарплатню від 
держави, щоразу без жодних заува-
жень погоджує протокол відкри-
того обговорення підняття тарифів 
для АТ «Житомиргаз». Наскільки 
в унісон з нею таке ж погодження 
надасть її керівництво НКРЕКП у 
Києві – невдовзі буде відомо. Поки 
що попри численні порушення 
організації та проведені громадські 
обговорення і явно завищені по-
дані на затвердження тарифи, АТ 
«Житомиргаз» від власних планів 
відмовлятися не збирається. А як 
з такими тарифами не жити, а 
виживати житомирянам – ніхто 
не знає…
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Ринок землі працює.  
Скільки коштує гектар і як продати землю?

У середині жовтня Держ-
геокадастр підсумував перші 
сто днів роботи ринку землі. 
Попри страхи опонентів про-
дажу землі, масового скупову-
вання не відбулося.

Українці не поспішають продавати паї, 
тож ділянки купують дорожче за їхню нор-
мативну оцінку. Детальніше дізнався Центр 
громадського моніторингу та контролю.

Продано понад 60 тисяч гектарів
За даними Держгеокадастру, з 1 липня 

до 9 жовтня цього року в Україні було від-
чужено 28 288 земельних ділянок загаль-
ною площею 70,57 тис. гектарів. Більшість 
сільськогосподарських земель – 61,22 тис. 
га – були передані у власність за дого-
ворами купівлі-продажу. Для ведення 
товарного с/г виробництва було продано 
32,07 тис. га. 

Як розповів міністр аграрної політики 
та продовольства Роман Лещенко, середньо-
зважена ціна за 1 га ділянки для товарного 
сільського господарства становила 32 857 
грн.

«Якщо брати загальну цифру всіх тран-
закцій по землях сільськогосподарського 
призначення, то середня вартість одного 
гектара, станом на 9 жовтня, становить 43 
879 грн. Але якщо ми робимо середньозважену 
вартість одного гектара землі для ведення 
товарного сільськогосподарського виробни-
цтва, то мова йде про 32 857 грн. А якщо 
говоримо про середньозважену вартість для 
ведення особистого селянського господарства 

– мова йде про 33 000 грн», – сказав Лещенко і 
наголосив, що ціна ділянок значно дорожча 
за нормативну оцінку.

За даними Держгеокадастру, наймен-
ший розмір відчуженої ділянки – 0,0004 га 
(у Полтавській обл.), найбільший – 74,28 га 
(у Київській області).

Як продати земельну ділянку?
Закон дозволяє всім українцям, які ма-

ють паї, продати їх. Але для цього власни-
ки повинні мати всі необхідні документи 
на землю. Найперше – це державний акт 
про право власності. На підтвердження 
реєстрації права власності необхідно мати 
також витяг (свідоцтво) з Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно, 
а на підтвердження внесення даних до 
Державного земельного кадастру – витяг 
із цього кадастру. 

Інформацію про ділянку можна 
перевірити на сайті map.land.gov.
ua. Для цього потрібно ввести у 
пошук кадастровий номер зе-
мельної ділянки. 

Для продажу потрібен також витяг із 
технічної документації про нормативну гро-
шову оцінку і звіт про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки. Вартість землі не 
може бути меншою за нормативну оцінку.

Продавець і покупець повинні надати 
свої паспорти та ідентифікаційні коди. 
Якщо вони у шлюбі, то слід додати нота-
ріально завірену згоду подружжя на укла-
дення договору і свідоцтво про шлюб. 

Варто зауважити, що для продажу 
власнику потрібен банківський рахунок, 
оскільки оплата буде здійснюватися без-
готівково. 

Угоду про купівлю/продаж землі укла-
дає нотаріус. Він перевіряє достовірність до-
кументів і допомагає правильно оформити 
угоду. Послуги нотаріуса сплачуються за 
домовленістю сторін.

Нотаріуси кажуть, що ажіотажу щодо 
продажу сільськогосподарської землі за-
раз немає. І наголошують, що закон про 
ринок землі забороняє купувати землю 
іноземцям, а українці можуть придбати 
не більш ніж 100 га в одні руки.

Ні пройти, ні проїхати: головні 
житомирські порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, часто 
можна спостерігати картину, 
як авто припарковане не за 
правилами, водії повертають, 
не вмикаючи покажчика по-
вороту, виконують розворот, 
де їм заманеться, або не дотри-
муються елементарних правил 
дорожнього руху.

Журналісти «20 хвилин» зібрали з со-
цмережі Facebook найбільш кричущі ви-
падки порушень правил житомирськими 
водіями. Місто має знати своїх «героїв».

Ні пройти, ні проїхати
Таких «рогатих» по місту можна зустріти 

чимало. Водій на фото чи то забув, як це 
правильно паркуватися, чи він того й не 
знав. Часто водії елітних автівок переконані, 
що їм все можна, і чхати хотіли на інших 
учасників руху.

Так, можливо, водій приватизував части-
ну тротуару, зробивши для себе паркомісце? 
Не здивуюсь, якщо через декілька днів він 
там все обгородить і гараж собі зробить.

«Вообще ошалел? Что за неподобство?» 
– цікавиться Михаил Матусевич.

«Пора діставати гладіаторський дитячий 
візочок та прогулюватись по тротуарах. І 
тоді хай не ображаються», – прокоментував 
Dima Shemet.

«Марка машины и номерной знак – это 
уже диагноз...» – написав Александр Ма-
дудин.

Коли погрози виявились не простими 
словами…

Нерідко в нашій рубриці ми зустрічаємо 
погрози до горе-водіїв: спустити шини, 
побити скло, пошкрябати дверцята, але, 
схоже, на Крошні почали діяти…

Чим водій чорної автівки не вгодив, історія 
замовчує, ми можемо лише констатувати факт.

«90-ті back», – констатує ситуацію Бруно 
Адольфович.

«Хоч на пеньки поставили, вже плюс», 
– скрізь бачить позитив Ivan Danch.

«Не зарано ще міняти гуму?» – жартує 
Микола Коцюба.

«Добре, що гайки залишили! Вони теж 
не дешеві!» – написав Николай Козак.

«Напевно, круті педалі були», – здога-
дується Alexey Kovalenko.

«Так там вечная парковка, а колёса валя-
ются, наверное, за метров 500-600...» – роз-
мірковує Василий Малецкий.

Не словом, а ділом
Автор фото зробив зауваження цьому 

горе-водію, після словесної перепалки 
водій знехотя, але переставив автівку на 
дозволене місце. Все ж таки, поговоривши, 
можна досягти свого. На фото видно, що 
водій мало того, що дозволену відстань не 
зберіг від пішохідного переходу, він ще 
припаркувався задніми колесами прямо 
на ньому.

«Самое главное – результат есть», – на-
писала Svet Lana

«Мир без полиции, если так взять, что 
они есть, что их нет...», – висловив свою 
думку Сталапин Андрей.

«Ето же беха – поперек стать легко», – 
написав Андрій Бурячок.

«Он к автоэлектрику просто не доехал. 
Там и остановился», – здогадується Вячеслав 
Полюхович.

«Тротуарний лосось»
Знайома та, на жаль, звична для Жи-

томира ситуація, коли водій припарковує 
своє авто на тротуарі, призначеному для 
пішоходів.

 «Не лось, а лосось», – пожартував Алек-
сей Крапивин.

 «Ото сенсацiя, зайдiть у двiр по 
Гоголiвськiй, 15, там весь тротуар запарко-
ваний так», – написав Sergej Antonovich. На 
що йому автор фото зазначив, що це не двір 
і так паркуватися не нормально.

Будемо мати надію, що всім «героям» 
сьогоднішньої рубрики прийдуть «листи 
щастя» у вигляді штрафів за неправильно 
припарковані автомобілі та порушення 
правил дорожнього руху. А інших водіїв це 
змотивує навіть не думати про можливість 
порушити ПДР.
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Красива і ніжна дівчинка 
шукає сім`ю

«Житомир. У пошуку своєї сім’ї 
дуже красива і ніжна дівчинка. Вона 
спокійна, орієнтована на людину, 
але проявляє і охоронні якості. В неї 
дуже короте хутро (явно метис), 
тому вона не зможе жити на вулиці 
в буді, їй потрібне приміщення. Со-
бачка буде невеличка. Їй 4 місяці, 
оброблена від паразитів, вакцино-
вана, стерилізована. Віддається 

в надійні руки. Подаруйте такій 
красуні сім’ю, а вона вам любов», – 
пишуть в оголошенні. 

Усі подробиці за телефоном 
0988018808. 

Кому мишоловку?
«Житомир. Шукає дім мишо-

ловка. 5 місяців. Оброблена, лоток 
знає, стерилізую. Хвіст як у песця», 
– зазначають у дописі. 

Телефонуйте: 0979340127.

Котик чекає на вас
«Пулини, Житомир, область! 

Терміново шукаю родину для цього 
парубка. Вік орієнтовно 3-4 місяці, 
але попри свій маленький вік він 
дуже любить ловити мишок. 

Його та його братика було зна-
йдено в лісі, де він ледве не загинув від 
голодних собак. Надійні та люблячі 
ручки, ми чекаємо на вас!» – пише 
авторка оголошення. 

Деталі за тел. 093-073-34-63. 

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 25 жовтня

Анна Сергієнко
Продовжуємо рубрику «Добрі руки» з посиланням на сторінку волонте-

рів «Animal help ZT – Допомога тваринам м. Житомир» та публікуємо 5 акту-
альних оголошень, завдяки яким ви зможете знайти пухнастого малюка для 
себе. Не купуйте – візьміть з рук. 

Маша шукає дім 
«Я все ще тебе чекаю, 

добра людино! Мрію усім 
серцем про твоє ніжне 
тепло, сподіваюся прово-
дити час з тобою і тво-
єю любов̀ ю. Дасиш мені 
шанс стати твоїм най-
вірнішим другом? Будь 
ласка, дай. Зателефонуй, 
запитай про мене: 097 462 
48 09, 073 203 58 17», – за-
значено у пості. 

Котики шукають 
маму

« Ж и т о м и р !  Д в а 
славні хлопці шукають 
маму. Вік – 2 місяці, від 
паразитів оброблені. Апе-
тит чудовий. Допоможу з 
кастрацією», – йдеться у 
дописі. 

Щоб забрати цих 
красенів,  набирайте 
0673912471. 

ВусоЛапоХвіст: незвичайні тварини,  
які продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Крім радості спілку-
вання, представники 
тваринного світу допо-
магають людям на-
вчитися брати на себе 
відповідальність, піклу-
ватися і любити. 

Цього тижня журналісти газе-
ти «20 хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших українських 
сайтів з публікації безкоштовних 
оголошень для того, аби з’ясувати, 
за якою ціною пропонують при-
дбати у Житомирі заморського 
друга. Виявилось, що екзотичні 
тваринки – це недешеве задово-
лення.

Ми зібрали кілька незвичних 
істот, які можна придбати у Жи-
томирі.

Колючий товариш
Якщо занадто екзотичні тва-

рини викликають у вас подив та 
лякають, а звичайні собаки та 
коти не цікаві, хорошим варіантом 
може стати їжак, який останім ча-

сом набирає великої популярності 
як домашній улюбленець.

Ці колючі створіння неймо-
вірно милі, і недарма з кожним 
разом все більше людей бере їх 
як домашніх вихованців. Їжаки 
добродушні і мають вражаючу 
здатність швидко звикати до до-
машніх умов.

Неперебірливий у їжі, легкий 
у догляді, головне – випадково не 
наступити на нього чи сісти. А 
якщо ви не любите готувати, то 
їжак ідеально вам підійде, адже 
основну частину його раціону 
складає сире м'ясо.

Авторка оголошення Олена 
за карликового африканського 
їжачка виставила ціну у 800 грн.

Пиво, риба, раки…
Один із найбільш незвичай-

них улюбленців. Якщо ви хочете 
по-справжньому здивувати всіх 
своїм домашнім вихованцем, то 
вам варто завести рака, та непро-
стого, а флоридського. Цей майже 
сюрреалістичний красень не піде 
з вами на прогулянку і не буде ви-
конувати команди, проте стане 
яскравим акцентом у вашому 
інтер'єрі.

Рак трохи вибагливий у догля-
ді, надає перевагу рослинній дієті. 

Ціна за такого красеня – 500 
грн.

Лисичка-сестричка
Велика відповідальність заво-

дити будь-яку тварину, тим паче 
ту, яка звикла до лісу.

Запам'ятайте, що домашню 
лисицю тримати в будинку мож-
на, одомашнену – ні. Різниця між 
цими двома видами в тому, що 
домашню лисицю вивели спеці-
ально для утримання в квартирі 
і вона пройшла суворий відбір, 
одомашнена – та, яку принесли з 
лісу в квартиру.

І варто пам'ятати, що в лисиць 
– специфічний характер: вони від-
дані, але при цьому незалежні, 
дуже довірливі і грайливі. Шукати 
спільну мову з цим вихованцем 
доведеться довго, тому потрібно 
запастися терпінням.

Ціна, яку пропонують на сайті, 
– 8 000 грн.

Майже як завести собаку
Напевно, вам важко уявити, як 

скунси можуть бути домашніми 
тваринами, але у США їх люблять 
і тримають вдома. Скунси ласкаві 
й дуже вірні, за характером близькі 
до собаки. Спеціалісти говорять, що 
приручений звір не використовує 
смердючу зброю вдома. Залишаєть-
ся тільки довіритись спеціалістам.

Та і коштує такий ласкавий 
смердючий друг немало – від 14 
000 до 17 000 грн.
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Житомирські міські легенди  
та перекази про містичне. Частина 14. 
Прибуткові будинки Житомира. Закінчення

Руслан Мороз, Ігор 
Гарбуза 

Майже закінчуємо 
розповідати про при-
буткові будинки. Це вже 
третя частина цікавої і 
драматичної історії про 
те, в яких умовах жили 
наші предки у Житоми-
рі.

Житомиряни і житлові норми 
на одну людину

У Житомирі, як і у багатьох 
містах, житла не вистачало, осо-
бливо якщо дотримувалися са-
нітарної норми – 9 кв. м на одну 
людину. Тому зберігалася стара 
традиція – знімання квартири, 
кімнати, місця. Те, що така комер-
ція була, свідчить стаття у Кримі-
нальному кодексі, яка криміна-
лізує це явище. За здачу в найм 
кімнати, квартири покладався 
штраф. Ярослав Олейниченко у 
книзі «До себе в садибу» пише, 
що у 20-ті роки сім'ю Семенових 
виручала здача кімнат: «У кількох 
кімнатах – в тому числі і в кабіне-
ті прадіда – довелося розмістити 
квартирантів. Це допомагало хоч 
якось підтримувати будинок: дах 
постійно протікав, штукатурка 
обсипалася, опалювати не було 
чим». Здача житла і койко-місця 
зберігалася до самого падіння 
радянської влади (1991).

Якщо радянська влада по-
ставила собі за мету забезпечити 
всіх житлом, то вона повинна 
була почати будівництво нових 
житлових будинків. Ми шукали 
матеріали, присвячені будівництву 
житлових будинків у 20-ті роки ХХ 
століття. На жаль, таке враження, 
що в ці роки ув Житомирі нічого 
не будували. Може, хтось із на-
ших читачів проллє світло на цю 
проблему і розповість, де і коли 
у 20-30-ті роки у Житомирі по-
будували житло?

Будинки-комуни
У 20-ті роки у Києві, а ще 

більше у Харкові (тоді столиця 
України) будували будинки-ко-
муни, нерідко їх відкривали у 
колишніх буржуйських готелях. 
Сьогодні важко пояснити, що це 
було за явище. Але ідея будинку-
комуни – усуспільнення побуту, 
руйнування патріархальної сім'ї. 
Вони були, по суті, гуртожит-
ками з окремими кімнатами, 

загальною їдальнею і загальни-
ми кухнями для проживання 
радянських службовців. Одна з 
цілей таких будинків полягала 
в тому, щоб звільнити жінку від 
великого обсягу домашніх робіт. 
Тоді це називалося модним сло-
вом «емансипація». У 1923 р. такі 
комуни були заборонені, однак 
їхнє будівництво продовжилося. 
Тепер їх зводили для молоді, яка 
люто заперечувала міщанський 
побут. Подібні будинки зводили 
у Києві, Харкові або відкривали у 
колишніх прибуткових будинках 
в Одесі. У Харкові існував будинок-
комуна, зведений архітектором 
Віктором Троценком. Мешканців 
розселили в корпусах без кухонь, 
а по центру розмістили їдальню, 
бібліотеку, пральню і душові. Такі 
ж житлові будинки в стилі кон-
структивізму зводилися і у Києві. 
В Андрушівці зберігся житловий 
двоповерховий будинок в стилі 
конструктивізму. Цілком ймовір-
но, його побудували саме у 20-ті 
роки ХХ століття на замовлення 
цукрового заводу. І він також міг 
бути будинком-комуною, а зна-
чить, першими мешканцями там 
були члени молодіжної комуни. 
Гуртожитки-комуни створюва-
лися при різних підприємствах, 
навчальних закладах, а інколи 
стихійно. Цілком можливо, що 
і у Житомирі такі комуни були, 
але у колишніх прибуткових бу-

динках. Тому і будувати нічого не 
треба було.

Історики кажуть, що у кож-
ному місті будинки-комуни мали 
свій статут, свій уклад життя. 
Часом усуспільнення побуту до-
ходило до того, що всі мешканці 
повністю весь свій заробіток усус-
пільнювали. Молодь вважала, що 
так вони досягають побуту без 
особистої користі, буржуйського 
накопичення і міщанського мар-
нославства. Із загальної каси вони 
отримували гроші на обіди, тю-
тюн, громадський транспорт і т.п. 
Комуна виписувала газети, опла-
чувала баню, кіно, виплачувала 
аліменти. Без дозволу колективу 
не можна було купувати речі. Це 
дозволяло уникати накопичення, 
як сьогодні говорять, шопінгу, та 
інших дурниць, які позиціонували 
багаті непмани. У 1934 р. сімнад-
цятий з'їзд партії більшовиків, яка 
реально управляла радянською 
державою, відкинув будинки-ко-
муни, оголосивши їх лівим пере-
гином, «уравніловсько-хлоп'ячіми 
вправами лівих головотяпів».

У 20-30-ті роки конструктивізм 
в архітектурі був дуже популяр-
ний не тільки у СРСР, а й у Європі. 
Однак Житомир ця течія якось 
обійшла стороною, залишивши 
нам на згадку тільки будівлю го-
ловпоштамту. Звідси ми робимо 
припущення, що, незважаючи на 
революційні зміни, у Житомирі 

побут залишався архаїчним. Па-
радоксальним чином принципи 
планування комун відбилися у 
сучасних хостелах, де присутні 
загальні спальні, кухні, холи.

Наприкінці двадцятих років 
ХХ століття розгорнулася політика 
індустріалізації країни. Всі сили 
були кинуті на зведення заводів і 
фабрик, а обсяги будівництва жит-
ла були невеликі, і значну частку в 
них становило тимчасове житло.

Перший радянський 
генеральний план Житомира

У середині 30-х років розроби-
ли генеральний план Житомира. 
Відомо, що планувалося знести 
Спасо-Преображенський собор і 
на його місці побудувати Будинок 
Червоної армії. Потім запланува-
ли переобладнати його під музей. 
Напевно, в цьому плані була графа 
зведення житлових будинків. До-
стовірно відомо, що у 30-ті роки 
у місті будували школи, заводи. 
Отже, зводилися і житлові будин-
ки. Зі статей краєзнавця Бориса 
Дубмана відомо, що у 30-ті роки 
по вулиці Володимирській (ко-
лишня Маяковського) з червоної 
цегли побудували триповерховий 
житловий будинок для сімей офі-
церського складу. Тепер це буди-
нок № 7, і в ньому досі живуть жи-
томиряни. Сьогодні будинок має 
сумний вигляд, особливо балкони, 

дерев'яні основи яких прогнили і 
зруйнувалися. Поруч, по вулиці 
Трипільській (колишня вулиця 
8 Березня) стоїть двоповерховий 
житловий будинок з червоної це-
гли. Ми припускаємо, що він теж 
побудований у 30-ті роки для ро-
бітників заводу, який розмістили 
на місці Покровського кладовища. 

У цей час у Житомирі від-
кривалися нові підприємства, і 
логіка підказує, що також багато 
будували житлових будинків для 
робітників. Особливість радян-
ської системи полягала в тому, 
що виробництво було нерозрив-
но переплетено з підтриманням 
найважливіших умов життя пра-
цівників, членів їхніх сімей. Це 
переплетення настільки міцно 
увійшло в колективну пам'ять і 
масову свідомість, що здавалося 
природним. У ті роки 70% квар-
тир заселялися покімнатно і лише 
близько 30% – посімейно. В од-
ній з інструкцій з будівництва 
житла говорилося: «Будуватися 
тепер повинні насамперед жит-
лові будинки з індивідуальними 
квартирами. Окрема квартира є 
нагородою за особливі заслуги 
перед державою». Сьогодні ці сло-
ва можуть викликати подив. Але 
для того часу це був колосальний 
крок вперед. Ставилося за мету 
подолати таке ганебне явище, 
як знімання кутів і ліжок, і щоб 
кожен громадянин безкоштовно 
отримував санітарну норму жит-
ла. Ми ж зробимо висновок, що 
у 30-ті роки у Житомирі навіть у 
нових будинках переважна кіль-
кість мешканців жила в окремих 
кімнатах, а значить, в комуналках 
або гуртожитках. Основна части-
на мігруючого в міста населення 
була змушена розміщуватися в 
уже існуючому житловому фонді 
(тобто в будинках, побудованих у 
ХІХ і на початку ХХ століть) або 
в стандартних будинках – оселях 
барачного типу, збудованих за 
типовими проєктами, де сім'ї 
селилися в окремих кімнатах без 
зручностей (принцип «покімнат-
но-посімейного заселення»). Таке 
житло вважалося тимчасовим, і 
розміщені в ньому люди підля-
гали швидкому переселенню у 
більш упорядковані умови. Бу-
вало й таке, що люди селилися 
в самобуді і навіть в землянках. 
Житомир відчував найсильніше 
демографічне навантаження і на-
слідки різкої урбанізації. 

Реалізація ідеї масового будів-
ництва житла мала і суто технічну 
сторону. Тоді ще не були розробле-
ні методи і засоби для її реалізації. 
Для того часу це була серйозна 
наукова і технічна проблема, про 

Кімната робітничого гуртожитку. 1928 рік
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яку сьогодні знає лише вузьке коло 
фахівців. Зведення житлового бу-
динку носило кустарний метод 
проєктування, а будівництво було 
складною трудомісткою справою. 
Але незважаючи на всі труднощі, 
згідно з будівельними правилами 
1932 року квартири обладналися 
вбудованими меблями, санітарни-
ми вузлами з ванними або душо-
вими, що покращувало побутові 
та санітарні умови.

У 1937 р. у користуванні житло-
вим фондом відбулася зміна, яка 
зберігається досі, – були скасовані 
житлові товариства, в розпоря-
дженні яких до цього перебувала 
велика частина житлового фонду 
Житомира. Нагадаємо, що вони 
займалися утриманням та обслу-
говуванням житлових будинків, 
розподілом житлової площі і 
заселенням в квартири. Тепер це 
право перейшло у розпорядження 
місцевих органів влади. В наші 
дні частково подібні товариства 
відроджені у формі ОСББ.

У роки німецько-фашист-
ської окупації Житомира (1941–
1943) житловим фондом міста 
розпоряджалася місцева оку-
паційна влада. Один корінний 
житомирянин розповідав, що в 
роки окупації Житомира його 
родина була виселена зі свого 
будинку. Але німецька адміні-
страція надала їм житло у при-
ватному будинку біля школи 
№ 12. Був виписаний ордер на 
житло, який мав текст україн-
ською та німецькою мовами і 
фашистську свастику. У 50-ті 
роки, коли будинок зносили, 
їх попросили надати ордер. 
Чиновник навіть не здивувався 
німецькому документу, спо-
кійно прийняв його і виписав 
новий ордер на нове житло. 

У 1943 р. під час листопадо-
вого наступу німецької армії на 
Житомир була знищена значна 
частина житлових будинків. Осо-
бливо постраждали будинки по 
вулицях Київській, Великій Бер-
дичівській, Михайлівській, Старо-
вільскій, Перемоги тощо. Багато 
колишніх прибуткових будинків, 
які були окрасою міста, лежали 
в руїнах. На купу цегли і металу 
були перетворені заводи і фабри-
ки, водне господарство міста. У 
місті відчувалася гостра потреба 
в житлі. Житомиряни жили не 
тільки в уцілілих будинках, але і у 
напівзруйнованих приміщеннях, 
у підвалах, на горищах, нашвидку 
збудованих бараках. В уцілілих 
цехах підприємств влаштовува-
лися тимчасові гуртожитки. Треба 
було заново відбудовувати місто, 
яке зводилося не одне століття. І 
його побудували. Відновили гарні 
старовинні будинки, звели нові 
промислові підприємства, що 
принесли славу нашому місту, 
побудували нові житлові упо-
рядковані квартали.

Після війни у багатьох містах 
розгорнулося масове будівництво 
житлових будинків на основі про-
мислового потоку. На заводах 
робили базові деталі будівлі, а на 

будівельних майданчиках почали 
впроваджувати поточно-швид-
кісні методи організації будівель-
но-монтажних робіт, в результаті 
чого вдалося скоротити терміни 
зведення окремого будинку до 6 
місяців.

У 1944 р. Державний комітет 
оборони СРСР ухвалив передати 
дислоковану у Житомирі особли-
ву будівельну військову частину 
№ 312 Народному комісаріату 
з житлового і цивільного будів-
ництва УРСР для відновлення і 
будівництва цивільних об'єктів 
у Житомирі і області. На її базі 
було створено Житомирський 
обласний монтажний трест з 3 
тисячами співробітників, до скла-
ду якого входило п'ять будівель-
но-монтажних управлінь і завод 
«Буддеталь і напівфабрикатів», які 
відновлювали Житомир. Також 
Житомиру дали 18 мільйонів ру-
блів на відновлення зруйнованих 
будинків і будівництво нових.

У повоєнні роки продовжи-
лося будівництво житла вже за 
новими типовими проєктами. У 
нашому місті пішли по шляху від-
новлення зруйнованих житлових 
будинків. Частина з них – колишні 
прибуткові будинки і готелі, по-
будовані ще у 19 столітті. Було від-
новлено гарні будинки по вулиці 
Михайлівській та Великій Берди-
чівській. Періодично ті чи інші 
старовинні будинки по-новому 
штукатурять. Коли з них зніма-
ють стару «одежину», то можна 
побачити поєднання старої, необ-
паленої, жовтого кольору цегли і 
обпаленої червоної цегли. Кутовий 
будинок по вулиці Старовільській 
і Ольжича (гуртожиток училища 
№ 6) до революції був прибут-
ковим. Якщо уважно дослідити 
його кладку, то виявиться, що 
частина його цегли виготовлена 
після звільнення Житомира і на 
ній є характерні штампи заводу-
виробника. Краєзнавець Борис 
Дубман згадує: «По вулиці Щаст-
ного на тому місці, де тепер бага-
токвартирний дев'ятиповерховий 
житловий будинок № 4, був дуже 
великий Т-подібний в плані три-
поверховий прибутковий будинок 
середини XIX століття, який за-
ймав по довжині весь квартал від 
Чуднівської до Любарської вулиці. 
Імовірно, його побудували з цегли 
розібраного у 1841 році єзуїтсько-

го костелу. Мабуть, тому його і 
прозвали «будинком єзуїтів», але 
місцеві чиновники у 1940-х роках 
щось переплутали і охрестили 
його «будинком кармелітів». За 
радянських часів цей будинок 
перетворили в житловий кому-
нального типу. У свої квартири 
мешканці піднімалися прибудо-
ваними зовнішніми дерев'яними 
сходами і галереями, які обліпили 
весь фасад з боку Малої Берди-
чівської вулиці. Він був в реєстрі 
пам'яток архітектури державного 
значення, але це не завадило його 
знести у 1950-х роках».

Наступним кроком вирішення 
житлового питання було будів-
ництво двоповерхових будинків, 
прозваних в народі «сталінками». 
На вулиці Театральній під номе-
ром 15/15 зберігся такий будинок, 
побудований на початку 1950-х 
років. Б. Дубман пише, що під час 
Другої світової війни всі будівлі 
на початку правого боку Старо-
вільської вулиці (майже до тепе-
рішньої Ольжича) були повністю 
зруйновані: «На початку 1950-х 
років, не розібравши повністю 
фундаменти старих будівель, по-
будували кілька нових житлових 
двоповерхових будинків. Через 
кілька років в місцях перетину 
зі старими фундаментами стіни 
дали тріщини. Тепер ці будинки 
перебувають в аварійному стані. 
Відремонтувати їх практично 
неможливо. Доцільно будинки 
знести і побудувати нові». Існують 
«сталінки» і по вулиці Київській. 
Незважаючи на свою старовину, 
вони користуються популярніс-
тю. Квартири в них з високими 
стелями (до 3 метрів), просторі, 
будинки розміщені в хороших 
місцях міста. Але для нашого часу 
і вони мають свій недолік. Якщо 
треба перекрити водяний стояк, 
то необхідно потрапити в квар-
тиру на першому поверсі. Якщо 
господар кудись надовго поїхав, 
то це буде проблематично.

Відомо, що у 1945 році був 
розроблений генеральний план 
відновлення Житомира. Його 
автором був архітектор Борис 
Петрович Жежерін. Він же розро-
бив план відновлення Коростеня. 
Борис Петрович – автор будівлі 
музично-драматичного театру 
у Житомирі (1961-1966), який 
прикрашає Соборну площу. По-

чесний громадянин Житомира 
Володимир Нікулін у своїй книзі 
«Як це було» пише, що Жежерін 
був автором первісного проєкту 
гідропарку на Корбутівці.

У кінці 50-х років відбулося 
остаточне завершення стандар-
тизації і типізації житлового 
будівництва. Була досягнута на-
укова і промислова основа для 
масового будівництва житлових 
будинків. У 1954 р. новий керів-
ник держави Микита Хрущов 
заборонив гратися з архітектур-
ними надмірностями, розпустив 
Академію архітектури і створив 
Академію будівництва і архітек-
тури СРСР. Після цього наказав 
негайно приступити до масового 
будівництва житлових будинків 
для окремих сімей. Настала епоха 
модернізму у вітчизняному будів-
ництві, панельного будівництва та 
індустріалізації зведення осель. 
Історично склалося так, що саме 
до епохи Хрущова і Брежнєва 
належить більшість житлового 
фонду Житомира.

У місті почали зводити 
будинки та мікрорайони за 
принципом рядкової забудо-
ви (будинки по 3-5 поверхів) 
і комплексом необхідних со-
ціальних об'єктів: дитячих 
садків, шкіл, магазинів. Такі 
будинки стоять уздовж вулиць 
Київської, Театральної, Замкової 
та багатьох інших. Особливість 
цих будівель – вони повністю по-
збавлені декоративних елементів, 
художня виразність створюється 
за допомогою фактури, пропо-
рцій, декору балконів. Порівняно 
зі «сталінками» в «хрущовках» 
знизили висоту стель з 3 до 2,5 м, 
розмір кухні скоротився з 7 до 4,5 
кв. м, були влаштовані суміщені 
санвузли та прибрані підсобні 
приміщення. Це дозволило на 40% 
знизити вартість квартир і збіль-
шити число житлових будинків. 

У 60-80-ті роки прийшло 
панельне і монолітне будівни-
цтво, яке дало змогу швидко 
будувати житло у Житомирі. 
Передбачалося, що з часом «хру-
щовки» змінять більш просторі 
і комфортні житлові будинки. 
На той історичний період було 
важливо виконати політичне за-
вдання – кожну сім'ю безкоштовно 
забезпечити окремою кварти-
рою. Однак тимчасове стало іс-
торичною вічністю. У 1957 році 
у місті відкрили Житомирський 
обласний будівельний трест (у 
1963 році його перейменували 
в Житомиржитлобуд), який по-
будував переважну більшість 
житлових будинків, з'явились 
житлові мікрорайони на Польо-
вій, Крошні, Малікова, Богунії. У 
1968 р. по вулиці Пушкінській, 
30 побудували перший у місті 
дев'ятиповерховий житловий 
будинок баштового типу. 

Сучасний вигляд багатоквартирних будинків на кілька власників

Настала епоха масового вселення десятків тисяч житомирян 
в окремі квартири. Навіть випускалися листівки, призначені для 
привітання з новосіллям. Квартири здавалися під ключ. В них вже 
було все влаштовано для проживання: опалення, газова плита 
і колонка для нагріву води, ванна, туалет, оштукатурені стіни, 
дерев'яні вікна та підлога. Новосел отримував ключі і вселявся. Як 
це не дивно, новоселів, особливо у 60-ті роки, доводилося вчити 
користуватися газовими приладами. Вони навчалися на курсах з 
експлуатації газових приладів. Для багатьох було дивиною жити 
на п'ятому поверсі. Новосели сумували за землею і на балконах 
розводили квіти, а часом саджали помідори, огірки та іншу горо-
дину, заводили курей, кроликів. Незручність «хрущовки» полягала 
в тому, що не було комор, спеціальних сараїв для домашніх речей. 
Винахідливі житомиряни у підвалах багатоповерхових будинків 
влаштовували комори. І хоч заборонялося це робити, влада за-
кривала очі на цей прояв селянського побуту. Чимало проблем 
було і через неправильне користування водопроводом. Нерідко 
сусіди верхніх поверхів заливали нижніх. Починалися скандали, 
лайка. Іноді винуватці щиро не розуміли, в чому їхня вина. Їм 
здавалося, що вода не повинна протікати вниз. Не завжди якіс-
ними були підлоги і штукатурка. І тоді прокидався творчий геній 
житомирянина. Інколи роками вівся ремонт квартири на свій 
смак. Перештукатурювалися стіни, перекладали підлогу, клеїли 
шпалери, на свій смак склили балкони. Коли ремонт завершувався, 
влаштовувався бенкет на весь світ. Друзі, родичі шумно і весело 
святкували новосілля. Всім вірилося в прекрасне майбутнє. 

У кінці 80-х років влада Житомирської області та Житомира 
запланували до 2000 р. кожного житомирянина забезпечити без-
коштовною окремою квартирою. Але у 1991 році історія зробила 
новий різкий поворот, і житлове будівництво у місті пішло зовсім 
іншим шляхом. Можливо, історики колись напишуть цілу книгу, 
як у двадцять першому столітті квартирне питання зіпсувало 
життя житомирянам. Саме так, як і сто років тому. Історія знову 
йде по колу.
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Житомирські сектанти-антивакцинатори:  
життя чи смерть за гроші?

Руслан Мороз

Журналісти «20 хвилин Жи-
томир» шукали відповідь на 
питання, чому на фоні різкого 
зростання випадків захворю-
вання на коронавірус активу-
валися псевдорелігійні секти. 

У минулому номері ми розповідали про 
те, що зі зростанням захворюваності на 
COVID-19 усе частіше з’являються повідо-
млення про купівлю підроблених міжна-
родних свідоцтв про вакцинацію, а також 
довідок про протипоказання до щеплення.

Але чи не найбільшу активність у 
протидії вакцинації проводять псевдо-
релігійні секти, яких останнім часом 
на території Житомирщини різко 
побільшало. Активісти подібних сект не 
тільки нав’язують відмову від щеплення, 
а й продовжують підбурювати купувати 
підробні сертифікати про вакцинацію. Про 
це ми також вже неодноразово розповіда-
ли. Але щоразу проблема виявляться все 
більш глобальною, а дії шахраїв-антивак-
цинаторів-сектантів набувають все більш 
радикального вигляду.

З чого складається проблема?
По-перше, вона не з’явилася одразу. 

Потрібно, щоб були два чинники: попит і 
пропозиція. На жаль, ми можемо конста-
тувати, що обидва вони існують в різних 
комбінаціях упродовж всієї історії людства. 
Шахрай – це, напевно, найпоширеніша 
«спеціалізація» у злочинному світі. 

Шахрайства за кількістю посідають дру-
ге місце у великих містах, а на першому 
міцно влаштувалися крадіжки. Як відомо, у 
масовій культурі аферисти часто постають 
такими собі інтелектуалами з хорошим 
смаком і звичками Робін Гуда. Який на-
справді вигляд має шахрай і що потрібно 
зробити, щоб позбутися його наполегливої 
уваги, журналістам розповіла начальниця 
відділення психологічної служби одного 
з відділів Міністерства внутрішніх справ.

Про яку боротьбу з гібридною агре-
сією можна говорити, якщо в Україні 
легально діють секти, які навіть у Ро-
сії офіційно визнані тоталітарними і 
частину з них заборонено. На Жито-
мирщині більшість із них активно пра-
цюють на радість ворогу. Треба окремо 
підкреслити, що нічого спільно ні з 
канонічними релігіями, ні з наукою 
вони не мають. Серед них:

• течії, засновані на вірі у надздібності 
людини (окремі розпіарені екстрасенси, 
астрологи, маги, чаклуни, майстри воро-
жіння, цілителі) – ця категорія має суто 
комерційну спрямованість;

• культи і секти псевдоекологічного і 
псевдомедичного спрямування (секта «анас-
тасійців», зооекстремістська організація 
веганів «Віта», секти Норбекова, Голтіса, 
Чіркова тощо);

• псевдоіндуїстські вчення (товариство 
свідомості Крішни, секта Ошо, секта Ма-
харіши – товариство трансцендентальної 
медитації);

• псевдохристиянські організації (Това-
риство Вартової Башти та Трактатів, ВДЦ 
«Відродження», «Богородицький центр» 
тощо);

• езотеричні рухи, засновані на вірі у 
можливість впливати на події та власну 
долю однією лише силою бажання і дум-
ки, – Симорон, транссерфінг, різноманітні 
«духовні центри» розвитку «нової свідо-
мості» тощо);

• гібридні новоутворення – недобитки 
«Білого братства» та «Ашраму Шамбали» 
під новими вивісками, Церква Саєнтології 
та багато інших.

Майже всі згадані секти ма-
ють діючі осередки на Жито-
мирщині! Вони не пов'язані зі 
справжньою релігією або кон-
фесією.

Житомирщина як вільні терени 
для сектантів-антивакцинаторів з 
усього світу

Більшість антивакцинаторів на Жи-
томирщині є прихильниками якоїсь із 
модних сучасних сект. Несподівано на 
теренах Житомирщини буйною порослю 

розквітнули прихильники таких досить 
екзотичних сект, як «Чудеса святого отрока 
В'ячеслава», «анастасійці» і «рафаїловці». 
На їхньому тлі навіть прихильники реп-
тилоїдів мають досить сірий вигляд. Але 
все це справжні люди, і вони – серед нас. 
Якщо перші дві секти прийшли до нас з 
Росії, то «рафаїловці» – наш український 
«дніпровський проєкт».

Архімандрит Рафаїл (Бараник) був 
настоятелем храму у селищі Миколаївка 
Дніпропетровської області, після його 
смерті послідовники створили цілий 
культ о. Рафаїла. Архідиякон Макарій 
розповів журналістам «Першого козаць-
кого»: «Почати розмову про «рафаїловців» 
варто зі священника (архімандрит Рафаїл 
(Бараник), – ред.), який був кліриком на-
шої єпархії. У 2016 році він помер. Був 
звичайним священником, який служив, 
підпорядковувався ієрархії, займався 
своїм приходом. У 2016 році після його 
смерті зорганізувалися шанувальники, 
які своїми діями паплюжать не лише його 
життя і пам’ять, але й ім’я православного 
християнина. Те, що вони роблять, нічого 
спільного з православ’ям не має. Своїми 
діями вони самі опинилися за церковною 
огорожею». Отже, офіційні особи церк-
ви підкреслюють, що вони не пов'язані з 
«рафаїловцями» і це справжнісінька секта. 
Чому вона розквітає на Житомирщині, 
поки що загадка.

Щодо секти «Чудеса святого отрока 
В'ячеслава», то це суто комерційний про-
єкт його матері, яка, напевно, збожеволіла 
після смерті сина й вирішила трохи підза-
робити грошенят на своєму величезному 
горі. В'ячеслав Сергійович Крашенінніков 
– хлопчик, який помер у віці 10 років, 
якого деякі люди вважають цілителем 

 «Сон розуму породжує чудовиськ» 
(ісп. El sueсo de la razуn produce 
monstruos) — іспанське прислів'я, 
фабула відомого однойменного 
офорта Франциско Гойї із циклу 

«Капрічос». 1797 р.

Скрін з сайту Brighteon.com з черговим відеороликом про нісенітницю 
– нібито у вакцинованих людей з’являється здатність підключатися до 
Інтернету. Цікава ідея, але поки що тільки в мріях «антивакцинщиків». 

Взагалі Brighteon.com - це служба хостингу інтернет-інформації, яка дозволяє 
користувачам розміщувати контент, включаючи відео, коментарі, описи та інші матеріали. 

Він був початий засновником Natural News Майком Адамсом. Зв'язок засновника з 
теоріями змови привела до того, що посилання на сайт забанили у FaceBook.
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і віщуном і який нібито продовжує тво-
рити чудеса і після своєї смерті. Сама ж 
Руська православна церква оцінює його 
як лжесвятого. В'ячеслав помер вранці 17 
березня 1993 року в себе вдома від лейкозу. 
Похований на міському кладовищі. Мати, 
незважаючи на те, що В'ячеслав помер 
ненасильницькою смертю, називає його 
великомучеником. Про хлопчика напи-
сано кілька книг. Його мати – Валентина 
Крашеніннікова – сама написала книги 
«Чудеса і передбачення отрока Славика» і 
«Посланий Богом». Але можна стверджу-
вати, що «нова Ванга» зі Славика ну так 
собі… Однак гроші приносить. Настоятель 
храму Преображення Господнього у Че-
баркулі протоієрей Димитрій Єгоров роз-
повідає: «Пік божевілля припав на 2007-й 
рік. Якраз тоді книги про Славка почали 
активно продаватися. Одну брошурку я 
бачив навіть у Єрусалимі. Я тоді написав 
заяву в міліцію. Просив перевірити, чи не 
зароджується у Чебаркулі секта. Люди ласі 
на чудеса, ось і повірили Крашенінніковій. 
На могилу Славика цілі автобуси приїж-
джали. <...> За Крашенінніковою стоять 
люди, які роблять на цьому бізнес. Про 
Славка вийшли книги і компакт-диск з 
аудіозаписами. Зроблено все професійно. 

Грамотний піар. Можливо, хтось добре 
заробляє. З чуток, сама жінка купила собі 
шматок землі під Непряхіно і будує там 
котедж».

Що ця секта робить у Житомирі та 
як пов'язана з антивакцинаторами, на-
певно, питання до відповідних органів. 
Але після перегляду протягом кількох 
хвилин відеоролика з пропагандою не 
робити вакцинацію, який розміщено на 
ютубі і посилання на який розкидано 
по всьому житомирському сегменту ін-
тернету, довелося вимкнути відео, щоб 
не чути цієї маячні. Жодного слова про 
православ’я або віру не було сказано, зате 
стільки риторики на рівні «полювання на 
відьом» не щодня почуєш. 

З усіх найбільш впливових сект су-
часності, що діють на території суміж-
ної країни, пустити настільки потужне 
й розгалужене коріння на чужих землях 
вдалося, напевно, лише секті «Звенящим 
кедрам России» («ЗКР»), вони ж – «анас-
тасійці». Про це окрема розмова.

Житомирська секта «Анастасії» 
з художнього твору – одна з 
найбільших в Україні

Якщо ви у Житомирському районі 
та по області і навіть по інших областях 
спостерігали на зупинках громадського 
транспорту надписи на кшталт «Ютуб: 
Анаста», «Біопаспорт: штрих-код 666 на 
лобі», то це саме «анастасійці». До речі, 
багато прихильників цієї певною мірою 
дивовижної секти, адже вона народилася 
з художнього твору, проживає на терито-
рії Житомирської та Київської областей. 
Вони діють під різними назвами, але їх 
всіх об’єднує автор серії художніх книг 
«Дзвінкі кедри Росії» – Володимир Мегре, 
він же Володимир Миколайович Пуза-
ков, який народився в Україні у 1950 р. 
у селі Кузничи Городнянського району 
Чернігівської області. Потім переїхав до 
Росії. Мегре – прізвище його колишньої 
дружини, що він взяв собі під час укла-
дання шлюбу, а потім, після розлучення, 
залишив (вірогідно як більш благозвучне 
й таке, що легше запам’ятовується своєю 

незвичністю). До речі, в Росії існує товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Ме-
гре» – комерційна організація, виробник 
продукції під товарним знаком «Дзвінкі 
кедри Росії» (однойменним з громадським 
рухом і серією книг).

У Житомирі «анастасійці», крім супро-
тиву цифровізації та науковому прогресу, 
ще й здійснюють компрометацію сучасної 
науки та щеплення в Україні. Можливо, 
саме в цьому і міститься ідея гібридної 
війни?

До речі, на підтвердження того, що 
Анастасія – вигаданий образ, наприкінці 
1999 р. у поданому автором до суду позові 
про порушення своїх авторських прав 
заявлялося, що Анастасія – самостійний 
художній образ, який має емоційно-але-
горичний сенс. Однак дотепер на своїх 
читацьких конференціях і зустрічах з 
послідовниками він продовжує вперто 
наполягати на тому, що Анастасія справді 
існує, але її не можна показувати, інакше 
вона одразу загине.

Ну а житомиряни – довірливі і вірять у 
будь-що, навіть у невідому особу, яка може 
загинути від погляду. Можна перефразу-
вати слова одного з відомих краєзнавців: 
«Не зупинили нас татаро-монголи, не 
зупинить і Анастасія!»

Якщо вірять у казкових персонажів, 
то повірять і російським військовим

Наступним опонентом вакцинації, дуже 
популярним у Житомирі, як не дивно, є 
також персонаж з Росії – так званий пре-
зидент Академії геополітичних проблем 
генерал-полковник Леонід Григорович 
Івашов. На теренах Житомирщини роз-
повсюджується його так зване звернення 
до всіх громадян світу: «Зброя ворога – вак-
цинація-чіпізація, цифровізація і штучний 
інтелект, 5G-опромінення, розвал освіти 
і позбавлення нас з вами людських прав 
і свобод. Наша зброя – мізки, юридична 
грамотність, соціальні мережі, інформація, 
громадянська активність, віра, молитва і 
перемагаюча світла сила любові». Та ще 
маячня, але знову чомусь досить популярна 
серед житомирян. 

До речі, Леонід Івашов є членом так зва-
ного Ізборського клубу, діяльність якого 
зазнала найбільш суворої критики з боку 
провідного наукового співробітника Росій-
ського інституту стратегічних досліджень 
П. В. Мультатули у його статті «Редиска 
навпаки, або куди веде Ізборський клуб?»: 
«Ідеологію «ізборців» можна назвати за 
іменем їхнього голови О. А. Проханова – 
«прохановщиною», як любили давати такі 
визначення більшовики. Це явище надзви-
чайно небезпечне саме своїм угодовством, 
спробою поєднати непоєднуване, біле з 
чорним, Бога з дияволом. «Прохановщина» 
набагато небезпечніше комуністичної та 
ліворадикальної ідеології... Проханов хоче 
з'єднати воєдино катів і жертв, руйнівників і 
творців, революціонерів і охоронців. Спроба 
з'єднати воєдино добро і зло – найбільш 
небезпечна основа «прохановщини».

На жаль, ми маємо констатувати, 
що у ХХІ столітті колективний розум 
знову опинився у летаргійному сні і 
чудовиська з якогось середньовіччя по-
встали і бродять серед нас, немов зомбі. 

Нагадуємо, нещодавно Житомирщина 
встановила черговий  рекорд із захворюва-
ності, і більшість померлих від ковіду були 
невакциновані. Чи варто замість реального 
життя на Землі отримувати невідоме «бла-
женне життя після смерті», яке обіцяють 
нам антивакцинатори?

Фото з акції 19 жовтня 2021 року в 
Маріїнському парку в м. Києві

«Ікона» із зображенням «святого 
отрока В'ячеслава».

Мапа з зазначенням розподілу прихильників секти 
«Анастасії» по областях України.

Такий вигляд мають зупинки біля обласної психіатричної лікарні у Житомирі 
після нанесення «графіті» прихильниками секти «анастасійців».
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5 міфів про пересувні відділення Укрпошти 
Новина про те, що 

Укрпошта продовжує 
запускати пересувні 
відділення, наробила 
багато галасу і, як за-
вжди трапляється з 
нововведеннями, оброс-
ла чутками і міфами. 

Щоб розібратися, що правда, 
а що – ні і як відтепер буде пра-
цювати пошта, ми дослідили 5 
найбільших міфів про пошту на 
колесах. 

Міф 1. Відділення закриються, 
і Укрпошта перестане 
працювати 

Укрпошта не може припинити 
роботу, якщо в населеному пункті 
мешкає хоча б одна людина. Цей 
обов’язок національного пошто-
вого оператора закріплено за-
конодавче, тому всі хвилювання, 
що Укрпошта просто припинить 
надавати послуги, – марні. У Хар-
ківській дирекції Укрпошти нам 
пояснили, що ж буде з відділен-
нями в селі. 

«У всіх селах Харківщини, де 
проживає більше 1,2 тис. осіб, за-
лишаються стаціонарні відділен-
ня поштового зв’язку, переважну 
більшість з яких вже автомати-
зовано. Найближчим часом буде 
автоматизовано ще 40 сільських 
відділень, щоб клієнти могли, крім 
поштових, отримувати ще й фінан-
сові послуги. А от у селах, де про-
живає менше 1,2 тис. осіб, будуть 
працювати пересувні відділення. 
На Харківщині таких 1449 сіл, в 
яких будуть працювати 117 "пошт 
на колесах". 1-2 рази на тиждень, 

залежно від чисельності населення, 
в село приїжджатиме спеціальне 
авто Укрпошти. Воно обладнане 
таким чином, щоб можна було 
доставляти посилки, розвозити 
періодику, пенсії, продавати то-
вари першої необхідності. Також у 
кожній машині буде термінал 3 в 1, 
щоб можна було приймати картки 
до оплати або знімати готівку з 
карток, якщо виникне така по-
треба. Таким чином, перелік послуг, 
які надає Укрпошта, не тільки не 
скоротиться, а ще й розшириться. 
А сама пошта як працювала, так 
і буде працювати», – пояснили в 
Укрпошті. 

Штат пересувного відділення 
складатиметься з водія, начальни-
ка відділення і листоноші. Поки 
листоноша і водій розвозитимуть 
посилки і пенсії, начальник відді-
лення залишатиметься у точці об-
слуговування. Це буде або примі-
щення відділення Укрпошти, або 
якесь інше, надане сільрадою. В 
точці присутності можна так само 
отримати всі ті ж послуги, що і 
у пересувному відділенні. Тобто 
якщо людині потрібно відправити 
посилку, це можна зробити як у 
точці обслуговування, так і віддати 
посилку листоноші, яка на авто 
буде об’їжджати село. 

Міф 2. Через нові графіки 
пенсію не будуть доставляти 
вчасно 

Сільські відділення і зараз не 
працюють 6 днів на тиждень. Як 
правило, вони працюють 2-3 дні на 
тиждень. Для частини населених 
пунктів з переходом від стаціонар-
них відділень на пересувні графік 
може взагалі не змінитися. Навіть 
якщо графіки зміняться, вони бу-
дуть складені таким чином, щоб 

листоноша встигала обслугову-
вати всіх жителів, в тому числі і 
вчасно доставляти пенсії. Якщо 
говорити окремо про доставку 
соціальних виплат і пенсій, то 
Укрпошта – перша, хто зацікавле-
ний доставляти їх вчасно. Справа 
в тому, що поштовий оператор 
відчитується за доставку кожної 
пенсії. І якщо з якоїсь причини 
гроші було не доставлено, пошта 
має їх повернути назад на рахунок 
пенсійного фонду. 

Впровадження пересувних 
відділень на графік доставки 
пенсій не вплине. Але це суттє-
во вплине на підвищення рівня 
безпеки і персоналу, і коштів, а 
також забезпечить комплексне 
обслуговування пенсіонерів: при 
одержанні пенсій можна буде од-
разу сплатити рахунки за споживі 
послуги, придбати товар, оформи-
ти передплату тощо 

Міф 3. З переходом на новий 
формат пошта перестане 
доставляти газети і журнали 

Оформлення передплати і 
доставка періодики – така ж по-
слуга Укрпошти, як і решта інших 
послуг. Укрпошта і надалі буде 
доставляти газети та журнали. 
Оформити передплату можна 
буде як у точці обслуговування, 
так і у листонош. Придбати пре-
су без передплати можна буде у 
пересувному відділенні. 

А що робити з доставкою 
тижневиків, якщо вихід номера і 
графік пересувного не співпада-
ють? Коли запускаються пересувні 
відділення, перші кілька тижнів 
авто їздить за плаваючим графі-
ком, щоб протестувати роботу і 
створити постійний графік. Як 
показує досвід Укрпошти в інших 

областях, де пересувні відділення 
вже запустилися, швидко вдаєть-
ся знайти зручний режим, який 
дозволятиме вчасно розвозити 
і пенсії, і періодичні видання, і 
надавати інші послуги. 

Саме зараз у розпалі перед-
платна кампанія на 2022 рік. При-
ймання передплати проводиться 
всіма поштовими відділеннями 
та листоношами. Укрпошта під-
готувала для передплатників 
багато подарунків. Кожен, хто 
передплатив хоча б одне видан-
ня, автоматично стає учасником 
акції «Я люблю передплату» та 
отримує можливість взяти участь 
у розіграші, а також позмагатися 
за головний подарунок – праль-
ну машину «Samsung», надіслав-
ши квитанції та абонемент про 
оформлену передплату. Подроби-
ці акції можна дізнатися у листо-
ноші або у поштовому відділенні 
(пересувному або ще стаціонарно-
му), а також на офіційному сайті 
Укрпошті у розділі «Акції». 

Як бачите, Укрпошта цінує 
кожного передплатника і робить 
все можливе для розвитку послуги 
з передплати періодичних видань. 

Міф 4. Оскільки пошту тепер 
доставлятимуть автівкою, 
через ціни на паливо зросте 
вартість поштових послуг. 

Укрпошта, як і інші організа-
ції, час від часу переглядає тари-
фи на свої послуги. Перегляд цін 
пов’язаний з інфляцією, з підви-
щенням заробітної платні тощо. 
Але він точно не буде пов’язаний 
зі зміною формату роботи по-
шти. По-перше, ціни на послуги 
Укрпошти однакові для всіх від-
ділень по всій території країни, 
незалежно від того, які відділення 

– пересувні чи стаціонарні – там 
функціонують. По-друге, зміна 
формату зі стаціонарних відді-
лень на пересувні якраз пов’язана 
з оптимізацією. Кількість послуг, 
які оплачують жителі невеликих 
сіл, не перекриває витрат Укрпо-
шти для забезпечення цих послуг 
в класичному форматі. Щоб не 
тільки зберегти існуючі, але й за-
провадити сучасні послуги, які ба-
зуються на нових технологіях, було 
вирішено в невеликих населених 
пунктах змінити формат зі стаці-
онарних на пересувні. Бо утриму-
вати одне пересувне відділення, 
яке буде обслуговувати кілька сіл, 
вигідніше, ніж утримувати кілька 
стаціонарних відділень. 

Міф 5. Iз запуском пересувних 
на пошті не можна буде 
сплатити комунальні послуги 

Навпаки, із запуском пере-
сувних відділень оплатити ко-
мунальні послуги можна буде не 
лише готівкою, а ще й карткою, 
бо кожна бригада матиме авто-
номний термінал для прийому 
платежів. Сама ж послуга оплати 
комунальних нікуди не зникає – 
всі, хто сплачував комунальні 
через Укрпошту, можуть і далі 
це робити. Листоноша так само 
зможе допомогти з оплатою – вона 
і принесе платіжки, і оформить 
оплату. 

Як бачимо, міфи виявилися 
дійсно міфами. Така людська 
природа, що до всього нового 
ми ставимося з пересторога-
ми. Проте у цьому разі дійсно 
для хвилювань немає причин: 
пошта в селах працюватиме, 
просто в деяких селах вона 
буде тепер «на колесах».

Шкільний музей зберігає унікальні зразки хліба
Наталія Лис, вчитель історії 
троковицького ліцею

23 жовтня у Троковицькому 
екологічному ліцеї відбувся 
День відкритих дверей для 
учнів, батьків та вчителів 
некрашівської гімназії. Гості 
познайомилися з інформацією 
про заклад освіти та побували 
на різних локаціях, де вчителі-
предметники презентували 
елементи своєї роботи під час 
навчання. Мали змогу також 
відвідати унікальний музей 
хліборобської слави, який було 
відкрито 3 грудня 2013 року за-
вдяки зусиллям педагогічних 
працівників ліцею.

За всіх часів і в усіх народів найбільшою 
святістю вважався хліб. Про нього писали 
поети і мислителі, він прославлявся в піснях 
і думах. Коли його не ставало, приходило 
лихо. Недаремно людина, творячи щоденну 
молитву, просить Бога: «Хліб наш насущ-
ний, дай нам сьогодні». Ота святість, пошана 
до хліба, що передається з покоління в по-
коління, втілена в музеї хліборобської слави.

Тут представлені ілюстровані стенди та 
експозиції, які містять інформацію про роль 
та значення хліба в певну історичну епоху, з 
первісного ладу до сьогодення. Тут можна 
побачити кам’яні знаряддя праці, знайдені 
на території села, якими користувались 
первісні люди під час виготовлення хліба, 
а також ознайомитися з експозицією, яка 
присвячена страшним рокам Голодомору 
1932-1933 рр.

Однією з центральних експозицій є ви-
ставка різних зразків хліба. Чого тут тільки 
немає: і паляниці, і бублики, калачі, рогалі, 
пироги, буханці… Доповнюють цей куточок 
рецепти домашнього хліба. Ці експонати є 
результатом людської праці, тому інформа-
ція про хліборобів села Троковичі представ-
лена в музеї фотографіями, біографічними 
збірками, документами.

Особливістю музею хліборобської слави 
є куточок світлиці українського хлібороба 
ХІХ ст., в якій розміщені дерев’яне ліжко, 
стіл, лава. Поряд з цим зібрано більше 
20 експонатів предметів побуту – ступа, 
прядка, ночви, рублі, праски, маслобійка, 
гребені, особливе місце займає пікна діжа. 

Символом достатку українського селянина в 
давнину вважався дідух, який також займає 
чільне місце в куточку світлиці.

Загалом в музеї налічується більше 70 
експонатів.

Музей функціонує, виконуючи свої 
першочергові завдання: поповнюється 
новими експонатами, використовується в 
навчальній та виховній роботі. Постійно 
проводяться екскурсії до музею під назвою 
«Життя з хлібом –  то свято, що завжди з 
тобою» для учнів ліцею. Були гостями в 
музеї бібліотекарі та вчителі природни-
чих дисциплін Черняхівщини, а також 
здобувачі освіти черняхівського ліцею. 
Екскурсію завжди готові провести моло-
ді екскурсоводи Дмитро Соколянський 
та Оксана Онищук, учні 9 класу. У музеї 
проводяться уроки історії та позакласного 
читання з української літератури. Музей 
хліборобської слави був відзначений на 
обласному етапі фестивалю «Українська 
паляниця».

Музей постійно поповнюється новими 
експонатами, а отже, його історія продо-
вжується.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
ФОП Воронкін Р.О. повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом, що розташоване 
за адресою: 10031, м.Житомир, вул.Покровська,110-А.

Основна виробнича діяльність - оптова торгівля меблями, килимами й освітлю-
вальними приладами.

Джерелом викидів забруднюючих речовин є: дж. №1- Труба відводу димових газів.
Передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: пилу - 0,005, 

оксидів азоту – 0,007, оксиду вуглецю - 0,012, вуглецю діоксиду - 6,556. 
За розрахунками забруднення атмосферного повітря, долі приземної концентрації 

забруднюючих речовин не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря по всіх 
інгредієнтах, на всіх розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та найближчих 
житлових забудов, а також порогових значень, згідно законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян прийма-
ються протягом місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за адресою: 
10014, м.Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, тел. (0412) 48-11-85.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• В мiнi готель м.Києва на постiйну роботу 
потрiбен завiдувач господарством з д/р 
(будiвельнi роботи). Заробiтна плата вiд 
9000грн. Проживання надаємо. з 10.00 до 
19.00 0632331709

• Вантажники, засолювачi потрiбнi 
рибному господарству (Київська обл, 
Броварський р-н, с. Гоголев). Надаємо 
житло, дворазове харчування, спец.
одяг, компенсацiю проїзду. 0674098570 
Ганна.

• Господарству  з  вирощування 
шампiньйонiв в Київськiй областi 
потрiбнi жiнки на збiр грибiв та чоловiки 
(рiзноробочi). Житлом забезпечуємо, опла-
ту гарантуємо 0672091505

НА ПОСТ IЙНУ РОБОТ У  ПОТРIБН I 
ОХОРОННИКИ, З/П 9000- 11000 НА 
МIСЯЦЬ. НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНЕ 
ЖИТЛО, ВИДАЧА АВАНСУ ЩОТИЖНЯ. 
0973928644

НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ В, 
С, Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАС-
ПОРТУ ОБОВ`ЯЗКОВА). 0936970907

ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО. ВАНТАЖНИ-
КИ ТА ЗРIЗЧИЦI ГРИБIВ НА ГРИБНЕ ВИ-
РОБНИЦТВО В КИЇВСЬКУ ОБЛ. ЗП 10000-
12000 ГРН ВАХТОВИЙ МЕТОД 0967877394 
ОЛЕКСАНДР

• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10; 
30/15. Проїзд, харчування за рахунок 
фiрми. Оплата за змiну- охоронник 400-
450; старший змiни-500-600. Своєчаснiсть 
виплати з/п гарантуємо. 095 2858127  
0674206449; 0734069918

• Потрiбнi працiвники для збиття 
дерев`яних пiддонiв. Оплата вiд виробiтку. 
0673911769

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ! ЗА-
ПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ ДЛЯ 
РОБОТИ В КИЄВI, ПРИБИРАННЯ В СУ-
ПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО ПОСТIЙНА 
ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 18000 ГРН./МIС. 
0980706050,?0950706050 СВIТЛАНА

• Робота в Польщi .  Вс i  ваканс i ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодав-
ця. Зарплата 26000-48000 грн. Можна 
без знання мови, навчання на мiсцi. 
Лiц. МСПУ 978 вiд 09.07.2018. Тел в 
Польщi +48536012943 (+ viber). вКиєвi: 
+380965568181 (+viber)

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТIВ, ПЕНСIОНЕРIВ, 
МАМ В ДЕКРЕТI З ГНУЧКИМ ГРАФIКОМ 
РОБОТИ. НЕ МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ! 
0674489468

• РОБОТА ОХОРОННИК. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
14/14 ДIБ. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ВИСОКА. РО-
БОТА В ЖИТОМИРI ТА ОБЛАСТI, КИЄВI ТА 
ОБЛАСТI. 0672173081, 0674627016

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822, 0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВ-
РОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. 
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000, 
0977228822
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3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПIДБИРАЧI, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, КАРТОПЛЕ-
ЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.TATT.COM.
UA, TATT.VOLYN@GMAIL.COM, 0509242613, 
0505158585, 0679040066, 0739242613

3.6. С\Г технiка, та запчастини. 
Куплю 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ 
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є СВIЙ 
СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/ (097)15
21331,(096)4465131,(097)7266640

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739, 447067

• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, дрова 
з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. Вивiз смiття. 
0679383303 Олександр

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

• Продам пиломатерiали: дошка пола суха 
строгана в шпунт. Дошка столярна. Дошка 
обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв. Балки, 
крокви, монтажна рейка, дошка обрешiтки, 
штахети, пiддони, дерев`янi вiдходи з пи-
лорами з доставкою додому. 0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ 
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 0671977447

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

• Вигiднi кредити для всiх. Без довiдок, 
застави та поручителiв. Вiд 5000 грн. до 
мiльйону гривень. Вiк позичальника вiд 18 
до 80 рокiв. Вирiшуємо питання по чорних 
списках. 0954020856, 0688134654

6.17. Послуги. Iншi 

• Послуги оренди трала, негабаритнi пе-
ревезення по Українi. Послуги зi збиран-
ня врожаю комбайнами, обробка землi, 
посiв, обприскування, дрони. www.avto-
spectehnika.com.ua 0965591438, Сергiй

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

К У П У Є М О  В I Д Х О Д И  П Л I В К И 
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ВIЙСЬКОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ СЕРIЯ 
ЮА 039925, ВИДАНЕ 23.01.2018 Р. НА IМ`Я 
ДОВБИШ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДIЙ СЕРIЯ МВ № 005616, ВИДАНЕ 
НА IМ`Я БУЛЬБА АРТЕМ ВАЛЕРIЙОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВIЙСЬКОВЕ 
ПОСВIДЧЕННЯ СЕРIЯ ЖП № 377023, ВИДА-
НЕ НА IМ`Я ПРУТ МИКОЛА АНАТОЛIЙОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, СЕРIЯ 
АВ № 729637, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ 
ОМВК 08.04.2020 Р. НА IМ`Я ФРУСЕВИЧ 
МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА 
УКРАЇНИ СЕРIЯ 001150059, ВИДАНИЙ 
31.10.2017 Р. НА IМ`Я ЦЕЛОВАНЬСКА 
ЮЛIЯ ВОЛОДИМИРIВНА, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю по-
слуги зi зварювання, заточки, розводки. 
Якiсть гарантуємо. 0673911769

8.24. Iнше. Куплю 

• Куплю лiс кругляк рiзних порiд, 
свiжоспиляний, а також сухостiй. 
Куплю пиломатерiали рiзних порiд, 
обрiзнi та необрiзнi рiзних розмiрiв. 
0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 27 жовтня - 2 листопада

ОВЕН
Чекайте на приємні 

сюрпризи. Уникайте 
конфліктів з коханою лю-

диною – це може мати негативні 
наслідки. У вихідні відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий час навчитися 

чомусь новому. У серед-
ині тижня задумане почне здій-
снюватися. Приділіть час другій 
половинці. 

БЛИЗНЮКИ 
Час кардинальних змін 

настав. Зараз сприятли-
вий період для вирішення 

фінансових питань. На вихідних 
подбайте про чистоту оселі. 

РАК
Початок тижня буде 

досить метушливий. Ро-
біть усе, аби покращити 

емоційний стан. Суботу і неділю 
присвятіть родинним справам. 

ЛЕВ
Відкладіть справи, які 

вимагають багато часу 
для реалізації. Самотні Леви на-
решті можуть зустріти кохання 
усього життя. 

ДІВА
На роботі можливі 

труднощі у першій по-
ловині тижня. Поборіть страхи 
і візьміться за справу, вирішення 
якої давно відкладаєте. 

ТЕРЕЗИ 
Ви застрягли у ми-

нулому, зараз – час по-
дбати про майбутнє. Не 

перекладайте відповідальність. 
У суботу відмовтеся від поїздок. 

СКОРПІОН
Будьте більш рішучи-

ми. Економте гроші – за-
раз не час марнотратства. 

Виділіть час і подумайте про пла-
ни на майбутнє. 

СТРІЛЕЦЬ 
Подумайте над по-

милками минулого, 
аби впевнено рухатися 

у майбутнє. На роботі все гаразд 
– навколо вас сприятлива і добро-
зичлива обстановка. 

КОЗЕРІГ
Вдалий період для 

вирішення квартирного 
питання. На вихідних сходіть до 
лікаря. У неділю уникайте поїздок. 

ВОДОЛІЙ
Вас оточують люди, які 

на цьому тижні протягнуть 
руку допомоги. У середині 

тижня займіться плануванням по-
точних справ. 

РИБИ 
Час для змін, яких 

давно чекали, настав. Голо-
вне – щоб ви були до них 

готові. На вихідних можна сходити 
на шопінг і купити омріяну річ.

Vogue.ua зібрав гід найкращими streetstyle-
образами і з'ясував, які 11 речей варто додати до 
свого гардеробу вже зараз.

Срібло
Gucci, Saint Laurent, Miu Miu, Louis Vuitton, 

Paco Rabanne – всі ці бренди представили, ма-
буть, найефектніший одяг для вечірок. Блискучі 
сукні, виконані зі срібних тканин або інкрус-
товані блискучими каменями, – реакція світу 
моди на дух «ревучих 1920-х», який знову нагадав 
про себе.

Пальто «Тедді»
Поряд зі стьобаними куртками й пуховиками, 

в цьому сезоні «плюшеві» пальта перебирають 
на себе головну роль, в тому числі не без участі 
сталого розвитку, пов'язаного з появою нового 
штучного хутра, як, до прикладу, біорозкладне 
хутро Stella McCartney. Надихнутися радимо 
показами Prada, Burberry, Fendi, Gucci, Chanel 
і Jil Sander.

Логоманія
Ця тенденція несподівано зміцнила свої позиції 

у світі моди. Проте люксові бренди, на кшталт 
Versace, Fendi, Chanel, Balmain, Louis Vuitton, 
Gucci і Balenciaga, знайшли в логотипах новий 
інструмент, за допомогою якого можна підійти до 
брендингу по-новому. Багато Домів роблять ставку 
на використання монограм як помітного принта.

Срібне взуття
Складно згадати про цю тенденцію і не повер-

нутися до того взуття Balenciaga, яке заполонило 
вулиці модних столиць у 2016 році. Його епатаж-
ний дух зберігається і в нових представлених мо-
делях, наприклад у Victoria Beckham чи Dries Van 
Noten, Jil Sander, або Isabel Marant.

Костюм із жакетом
Формальний контекст такого костюма, як і 

раніше, яскраво виражений. Саме тому багато ди-
зайнерів зв'язали цю тенденцію з ідеєю оптимізму, 
особливо Prada, хоча інтерпретації Givenchy, Saint 
Laurent, Jil Sander, Loewe і Gucci також не можна 
ігнорувати. Хоча oversize-фасони все ще актуальні, 
не слід оминати увагою і моделі по фігурі.

Утилітарний стиль і 
сафарі

Це класичний тренд, який виник на модних ра-
дарах в тому числі й завдяки образам Ави Гаднер і 
Грейс Келлі. Одяг у стилі сафарі або утилітарний, 
декорований кишенями, ґудзиками, ремінцями і 
виконаний у нейтральних та природних відтінках, 
був представлений Burberry, Balmain і Max Mara.

Текст: María José Pérez Méndez
За матеріалами vogue.es

Streetstyle: 11 речей,  
які варто додати до свого 
гардеробу вже зараз

Закінчення. Початок у № 39 від 20 жовтня

Цікаві факти про кінематограф
• Знаменитий бульвар Капу-

цинів у Парижі, де були показані 
перші фільми, виявляється, на-
зивається «бульвар Капуцинок».

• Два роки розшукувала поліція 
предмети, вкрадені зі знімального 
майданчика телесеріалу «Зоряний 
шлях», і їй вдалося повернути лише 
третину викраденого. 

• Кіно дуже довго не мало на-
зви. Його називали по-різному 
– «кіномо-, хромо-, фоно-, мега-, 
скопограф», «ілюзіон», «кікі», «кі-
немоша» або «кінемошка». Єдине, 
що дожило до наших днів, – це 
слово «кіношка». А слово «кіно» 
прийшло з Німеччини.

• У 1939 році у Голлівуді випус-
кали фільми, як гарячі пиріжки. 
В середньому виходило по два 
нових фільми в день.

• Найвпізнаваніша кінофраза 
всіх часів – «i’ll be back» – з к/ф 
«Термінатор», 1984 року.

• Найпопулярніший герой 
фільму – Шерлок Холмс (був 
екранізований 200 разів).

• Найдорожчий фільм в історії 
кіно – це «Зоряні війни. Епізод 
1», на його зйомки було витрачено 
115 млн доларів.

• Модель Годзілли, викорис-
тана у зйомках однойменного 
фільму, важить 100 кілограмів і 
зроблена з уретану і бамбука.

• Першовідкривач українсько-
го кіно – Йосип Тимченко. 1893 
року він сконструював прототип 
сучасних камери та проектора, а 
також відзняв перші кінокадри 
– про вершників і метальників 
списів. І все це до братів Люм'єр.

• Перший ігровий український 
фільм – «Запорізька Січ» (1911). 
Режисер Данило Сахненко відзняв 
його в Катеринославі, нинішньому 
Дніпрі.

• Популярний український 
мультфільм про трьох козаків 
з'явився у 1967 році. А серію «Як 
козаки в футбол грали» команда 
«Динамо» на удачу дивилася перед 
кожним матчем (за словами воро-
таря Віктора Баннікова).



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

ЩОСЬ НЕ ТАК  
З РОНОМ
Жанр: Мултфільм

Це історія про незграбного шко-
ляра Барні та його «Найкращого 
друга з коробки» Рона, розумного 
робота, який вміє ходити і говори-
ти. Несправність Рона, що трапля-
ється в епоху соціальних мереж, 
відправляє їх у захоплюючу подо-
рож, яка покаже героям, що таке 
справжня дружба.

ВЕНОМ 2: КАРНАЖ
Жанр: бойовик, трилер, жахи, 

фантастика
Друге пришестя Венома з Томом 

Харді у головній ролі! Фантастич-
ний блокбастер виходить на новий 
рівень екшну і візуальних ефектів. 
Над світом нависла загроза. Тан-
дем Едді Брока та інопланетного 
симбіота Венома кидає свою силу 
проти нового ворога - нестримного 
монстра-вбивці Карнажа.

РОДИНА АДАМСIВ 2
Жанр: анімація, комедія, сімейний

Продовження пригод дивної сі-

мейки Адамсів, з якої глядачі мо-

гли познайомитися в мультфільмі 

"Родина Адамсів" в 2019 році. Ро-

дина Адамсів повертається з усіма 

своїми традиційними дивацтвами. 

Вони опинятимуться у ще більш 

безглуздих ситуаціях та збивати-

муть з пантелику усіх оточуючих.

ДЕ ГРОШI
Жанр: комедія

Піаніст-авантюрист Міша, щоб 
знайти гроші на визволення дру-
га з-під арешту, влаштовується 
працювати до старої власниці та-
ємничого будинку-квесту. Але він 
не знає, що питання «ДЕ ГРОШI» 
цікавить не тільки його. Всі в цьому 
будинку шукають гроші. 

Фільм створено за підтримки 
Державного агентства України з 
питань кіно.


